UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll
Brev 3
Att planytan och antalet spelare ökar med åldern ger de bästa förutsättningarna för lärande.
Den mindre planytan (på 3, 5, 7 och 9 mot 9) är till fördel för spelarutbildningen och
påverkar antalet bollkontakter (fotbollsaktioner) positivt. I Brev 3 vill vi informera om
spelformerna kopplat till anläggningsfrågor.
Det finns 3 områden att ta upp:
•
•
•

Linjering
Mål
Sarger

Det är ingen tidsbegränsning på att införa dessa.
Planera investeringarna, då blir det minimalt med nya kostnader.

Linjering
Det går lika bra att kona upp en plan som att måla!
I denna folder kan ni se hur respektive plan kan konas upp på en 11 mot 11 plan:
http://fogis.se/PageFiles/40916/Spelregler%20f%C3%B6r%20Barn-%20och%20ungdomsfotboll.pdf

Målade linjer på naturgräs:
- Det kräver lika mycket målning som tidigare då gräset växer och linjerna klipps bort.
Målade linjer på konstgräs:
- Det finns ”permanenta” färger som håller en hel säsong.
Insydda linjer på konstgräs:
- Införs vid anläggning av nya konstgräsplaner.
- Vid korrekt underhåll minskas inte planens livslängd.
Hitta den lösning på linjering som passar er bäst. Kostnaden beror på vilket alternativ ni
väljer.

Mål
Inga nya mål behövs!
Det finns inget ”sista datum” med att införa nya mål. När ni behöver investera i nya mål till
föreningen gör ni det enligt de nya riktlinjerna. Även leverantörerna/tillverkarna kommer att
anpassa sig till spelformerna. Detta innebär en successiv infasning till samma kostnad som
tidigare. Vi rekommenderar måltyper som kan användas till flera spelformer, t.ex. vänd och
tippbara.

Sarger
Inget måste, men en bra förutsättning för de allra minsta!
Det finns flera olika sarg-lösningar: nät, fasta, innebandysarger…
Upplands Fotbollförbund har en uppblåsbar sarg för 5 mot 5 fotboll och 8 stycken nät för 3
mot 3 fotboll (mål ingår). Som förening kan man antingen boka hos oss, köpa eget eller ta
reda på befintliga innebandysarger vid utfasning av dessa.
Vid intresse av att hyra sargen kontakta: lotta@upplandsff.se
Mer information om näten kommer efter sommaren.

Prioritering
Ur fotbollens och spelformernas perspektiv gäller följande prioritetsordning:
1. Linjering
2. Sarger
3. Mål

I slutändan handlar det om att få så många som möjligt att spela fotboll så länge som
möjligt, i så bra miljöer som möjligt.

Nästa brev
Under v.24 kommer det sista och fjärde brevet ut ifrån Upplands Fotbollförbund om de nya
nationella spelformerna. Det kommer innehålla information och medskick ifrån de olika
kommittéerna i Upplands Fotbollförbund.
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