Bilaga 7 – Motioner från Dalarna, Gotland,
Stockholm, Södermanland, Värmland,
Västmanland, Uppland och Örebro Län

Dalarnas

Fotbollförbund

Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.
S v F F - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).
12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör
särskilda skäl för dispens. Antingen
1. Ett större internationellt deltagande.
Förbundsstyrelsen förstår det i tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större
internationellt deltagande mycket restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från
minst 25 nationsförbund eller
2. Turneringen präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt
deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år
med hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:
Tävlinqsrealer innehåller föreskrifter om att:
a ) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska
spela,
c ) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag
genomför cupen under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.
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INGA

dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper
utses därmed från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas
från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt
detektivarbete ute i distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i
sammanhanget är tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.
Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen
2018.
Med vänliga hälsningar
Augusti 2017
Dalarnas Fotbollförbund
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Stig Stjärnesund
Representantskapsledamot
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Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund:
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.

SvFF - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).

12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl
för dispens. Antingen

1. Ett Större internationellt deltagande. Förbundsstyrelsen förstår det i
tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket
restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från

minst 25 nationsförbund eller
2. Turneringen

präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt

deltagande bestå av att tumeringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med
hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:

Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att:
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför
cupen under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

Motion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därmed
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute i
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.

Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Augusti 2017

Gotlands Fotbollförbund

Sven Åke Håkansson
Representantskapsledamot

fiVlotion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därmed
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute i
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.

Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Augusti 2017

Stockholms Fotbollförbund

Lars Ekholmer
Ordförande

Motion till Svenska Fotbollförbundets Representantskap 2017.12.01

Svealandsdistrikten:

S ö d e r m a n l a n d s FF
V ä r m l a n d s FF
Upplands FF
Gotlands FF
Stockholms FF
Ö r e b r o Läns FF
Dalarnas FF
Västmanlands FF

l ä m n a r h ä r m e d in en g e m e n s a m m o t i o n avseende Cuper - dispensregel för 12 åringar.

Bifogar bakgrund samt d e n f o r m e l l a m o t i o n e n m e d u n d e r s k r i f t e r av
S ö d e r m a n l a n d s FF:s s a m t Stockholms FF:s ordinarie l e d a m ö t e r i
Representantskapet.
Övriga Svealandsdistrikt k o m m e r a t t sända in påskrifter separat.

Vid eventuella o k l a r h e t e r vänligen k o n t a k t a u n d e r t e c k n a d .

Eskilstuna 2017.08.29

Svealandsdistrikten g e n o m

Södermanlands Fotbollförbund

010-4764288
0708-574932

Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund:
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.

SvFF - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).

12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl
för dispens. Antingen

1. Ett Större internationellt deltagande. Förbundsstyrelsen förstår det i
tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket
restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från

minst 25 nationsförbund eller
2.

Turneringen präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt

deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med
hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:

Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att:
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför
cupen under lika långtid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

Motion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därmed
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute i
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.
Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund:
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.

SvFF - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).

12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl
för dispens. Antingen

1. Ett större internationellt deltagande. Förbundsstyrelsen förstår det i
tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket
restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från

minst 25 nationsförbund eller
2. Turneringen präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt
deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med
hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:

Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att:
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför
cupen under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

Motion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därmed
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute i
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.
Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Augusti 2017

Värmlands Fotbollförbund

Thore Jansson
Representantskapsledamot

Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund:
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.

SvFF - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).

12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl
för dispens. Antingen

1. Ett större internationellt deltagande. Förbundsstyrelsen förstår det i
tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket
restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från

minst 25 nationsförbund eller
2. Turneringen präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt
deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med
hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:

Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att:
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför
cupen under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

Motion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därmed
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute i
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.
Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Augusti 2017

Västmanlands Fotbollförbund

Anna-Karin Johansson
Representantskapsledamot

Till:
Representantskap/rikskonferens, fredag 1 december 2017
Sändlista:
Svealandsdistrikten och Lars Helmersson SvFF

Motion
Cuper - dispensregel för 12-åringar
Bakgrund:
På SvFF:s representantskap den 27 november 2015 hade mötet att ta ställning till
dispens för 11-åringar eller 12-åringar, mötet beslutade 12-åringar.
Mötet beslutade också att om det fanns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt
deltagande, får förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbund.
Samt till sist fick förbundsstyrelsen uppdraget att ta fram anvisningar för
dispensförfarandet.

SvFF - utdrag ur tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
2016-05-30 (redaktionellt justerat 16-08-26).

12 år.
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl
för dispens. Antingen
1.

Ett Större internationellt deltagande. Förbundsstyrelsen förstår det i

tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt deltagande mycket
restriktivt.
För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från

minst 25 nationsförbund eller
2.

Turneringen präglas av fair play Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt

deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play samt en djupare förståelse av
barnrättsperspektivet. Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med
hänvisning till att turneringen präglas av fair play är:

Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att:
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,
d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför
cupen under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.

Motion

INGA dispenser ska utfärdas i cuper för 12 åriga spelare och yngre. Slutsegrare i cuper utses därme
från 13 år och matchar beslutet om att serietabeller i seriespelet börjar räknas från 13 år.
Med ovan angivna dispensmöjligheter kommer det att innebära ett mycket svårt detektivarbete ute
distrikten för att avgöra om fair play reglerna efterlevs. En annan fråga i sammanhanget är
tolkningen av att "kora en slutsegrare" och dess innebörd.
Allt detta slipper vi om vi tar bort dispensmöjligheterna.

Förhoppningen är att borttagande av denna dispensmöjlighet ska ske till tävlingssäsongen 2018.

Med vänliga hälsningar

Augusti 2017

Örebro Läns Fotbollförbund

Representantskapsledamot

