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Nationella spelformer för barn och
ungdomar
Säsongen 2012 införde Göteborgs Fotbollförbund nya
spelformer för barn-och ungdomar. Detta innebar bl.a.
att man spelade 11 mot 11 först vid 14 års ålder och då
på en något mindre plan för att först som 16-åring spela
på en fullstor 11 mot 11-plan.
Från säsongen 2019 infördes nationella spelformer för
barn- och ungdomar i hela Sverige. Det innebär att
spelformerna är likvärdiga i hela landet och att 11 mot
11 spelas på fullstor plan och från 15 års ålder.
Spelformerna beskrivs i sin helhet av Svenska
Fotbollsförbundet och omfattar det som händer på
planen. Det som utspelar sig utanför planen definieras
av Tävlings- och Representation bestämmelser (TB och
RB). Dessa beskrivs av dem som arrangerar tävlingen
vilket vanligtvis är SDF t.ex. Göteborgs Fotbollförbund.

I detta häfte redogörs för hur vi spelar 11 mot 11 från 1519 år i Göteborgsdistriktet.
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Del 1 – Specifikt Spelformen 11 mot 11
Nyheter 2020
• Namnet på anmälningsnivåerna.
• Se SvFF uppdaterade regler nedan.

Regler
Reglerna är standard Svenska Fotbollförbundets regler för 11
mot 11-fotboll (se Spelregler för fotboll) med följande undantag
och förtydliganden:
• Korttidsutvisning tillämpas för alla 15-åringar samt för
Pojkar 16
Korttidsutvisning innebär:
• Vid varning (gult kort) så utvisas spelaren i 5 min. Straffet
är personligt och en annan spelare får sättas in istället.
• Ansvarig för utvisningstiden är spelarens ledare.
• Spelaren kan återinträda direkt i spelet efter
utvisningstiden.
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Beskrivning av spelformen
Spelformen 11 mot 11 beskrivs i Nationella spelformer 11 mot 11
på SvFFs hemsida med följande rekommendationer och
förtydliganden:
• Speltidsgaranti tillämpas. Det innebär att alla spelare som
är kallade till match ges möjlighet att spela minst 1 av 2
halvlekar.
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Planens beskaffenhet
Planen beskaffenhet beskrivs i Planstorlekar för barn- och
ungdomsfotboll på SvFFs hemsida. I Göteborg utgår vi från
Distriktsplanen. Se linjeringen i sin helhet för Distriktsplanen i
figuren nedan:
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Rekommendationer om spelet
När målvakten har bollen och står i begrepp att starta spelet vill
vi att det anfallande laget får chansen till en vettig
speluppbyggnad med ett bra passningsspel efter marken. Vi
vill då gärna se att försvarande lag backar hem så långt att
målvakten kan rulla eller passa ut bollen till sina backar som får
chansen att vända upp och passa bollen vidare innan de
hamnar under press från attackerande spelare. På samma sätt
är det anfallande lagets ansvar att inte konsekvent sparka långa
ut- och/eller insparkar.
För spelarnas egen utveckling så är det bättre med
passningsspel efter marken än långa utsparkar och kamp. Dock
finns det inget stöd för detta i reglerna utan det är endast en
stark rekommendation. Ansvaret ligger helt och hållet på
ledarna och dess instruktioner till spelarna. Tänk på vad som är
långsiktigt bra för era spelare och optimera inte endast
matchens resultat.
Ju äldre och skickligare spelarna blir desto mindre
framgångsrikt blir det att sätta hög press. Därför är kanske
rekommendationens efterlevnad viktigast för 15-åringarna i 11
mot 11-fotbollen. För de äldre så bör istället större fokus ligga
på att hitta metoder för att spela sig ur hög press och ev.
låsningssituationer. Läs mer om själva spelet under rubrikerna
Spelsystem och Allmänna principer för matchspel.
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Del 2 – Tävling och Representation
Serieform – Flickor
Flickorna spelar i rena åldersklasser upp till och med 15 år och
därefter i divisionsspel (16-19 år).
Divisionsspel innebär att laget kan vara åldersblandat inom
aktuellt åldersintervall.

Serieform – Pojkar
På pojksidan är det rena åldersklasser upp till 16 år och därefter
divisionsspel (17-19 år).
Divisionsspel innebär att laget kan vara åldersblandat inom
aktuellt åldersintervall.

Anmälan – Flickor
På flicksidan är det fri anmälan där man önskar vilken nivå
man vill spela på. För samtliga åldersgrupper gäller s.k.
Lagstyrka d.v.s. alla föreningens lag i aktuell åldersklass kan
anmälas på olika nivåer.
I Flickor 15 anmäler laget sig till valfri nivå (Lätt, Medel, Svår).
I Flickor 16-19 anmäler laget sig till valfri nivå (Division 1, 2, 3).

Anmälan – Pojkar
På pojksidan är det också fri anmälan, vilken innebär att man
önskar vilken nivå man vill spela på, till alla serier utan Junior
Division 1 där kvalificering från tidigare års placering gäller.
För samtliga åldersgrupper gäller s.k. Lagstyrka d.v.s. alla
föreningens lag i aktuell åldersklass kan anmälas på olika
nivåer.
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I Pojkar 15 anmäler laget sig till valfri nivå (Grund, Lätt, Medel,
Svår).
I Pojkar 16 anmäler laget sig till valfri nivå (Lätt, Medel, Svår).
I Pojkar 17-19 år anmäler laget sig till valfri nivå (Division 2, 3,
4). Till Division 1 kvalificerar man sig via förra årets placering.

Administration
I 11 mot 11-spelet administreras serierna fullt ut i FOGIS av
Göteborgs Fotbollsförbund. Bl.a. görs domartillsättningen av
distriktsdomare, plantilldelning etc. där. Detta innebär att skall
man göra en matchändring så utgår en avgift samt att det måste
göras på, av Göteborgs Fotbollförbund, stipulerad
matchändringsblankett och i enlighet med gällande rutiner.
Ytterligare instruktioner avseende matchändring återfinns på
http://gbgfotboll.se/tavling/matchandring11/.
Laguppställning skall inlämnas. Från 13 år och uppåt finns krav
på att elektronisk laguppställning via FOGIS skall användas.
Avgift för manuell laguppställning utgår med 200 kr/match.

Domare
I 11 mot 11 används distriktsdomare tillsatta av Göteborgs
Fotbollförbund. I seriespelet betalas domaren av hemmalaget.
I de högsta juniordivisionerna används 3-domarsystem, i övrigt
endast en huvuddomare.

9

Domarersättningen för 2020 enligt följande:
Åldersgrupp
15 år (2*40 min)
16 år (2*45 min)
Divisionsspelet (2*45 min)
Div 1 junior – flickor/pojkar
Reseersättning tillkommer.

Arvode
500 kr
620 kr
660 kr
1620 kr (3 domare)

Representationsrätt - Registrering av spelare
Från och med 1 april det året en spelare fyller 15 år krävs en
registrering för att få spela. Förstagångsregistreringen är gratis,
om man därefter vill byta klubb krävs en övergång. För att
förstagångsregistrera en spelare som är under 18 år krävs
målsmans intyg. Blankett och information finns på hemsidan i
dokumentbanken, http://gbgfotboll.se/dokumentbank/

Registrering asylsökande
Barn och ungdomar som är asylsökande och vill spela fotboll
ska registreras i FOGIS. Det är SvFF som handhar detta.
Blankett och information finns på hemsidan i dokumentbanken,
http://gbgfotboll.se/dokumentbank/

Dispens överårig spelare
I serierna för Flickor 13, 14, 15 och Pojkar 13, 14, 15 och 16 år så
tillämpas två st generella dispenser. Laget får ha med två
överåriga spelare (max ett år äldre, som båda får vara på planen
samtidigt) och behöver således inte söka dispens för dessa.
I Divisionsspelet för Flickor 16-19 år gäller tre st generella
dispenser. Laget får ha med tre överåriga spelare (max två år
äldre, varav två får vara på planen samtidigt) och behöver
således inte söka dispens för dessa.
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I Divisionsspelet för Pojkar d.v.s. P17-19 får laget ansöka om
dispens för fyra st överåriga (max ett år äldre) och använda två
st per match. Ansökan ska ske på fastställt formulär (Se
Göteborgs Fotbollförbunds dokumentbank). ”Dispens 2020”
anges på laguppställningen.
Syftet med att använda överårig spelare är i första hand för att
få ihop tillräckligt antal spelare, eller tillgodose sociala
omständigheter, inte för att öka lagets slagstyrka för att vinna
matcher. Läs mer om detta i Matchguiden.

Underåriga spelare
För motverka åldersinflation i seriesystemet och ge unga
spelare chansen att utvecklas i lugn och ro i rätt spelform med
spelare på samma eller liknande fysiska nivå så finns en
begränsning i antalet underåriga spelare som får användas per
match. Detta antal är satt till hälften dvs 8 st underåriga av
totalt 16 som får anges på laguppställningen.

Representation inom egen förening
Fri representationsrätt för alla ungdomslag i åldersklasserna
pojkar 13-16 år och flickor 13-15 år.
För pojkar 17-19 år och flickor 16-19 år gäller:
Max 5 spelare, från senaste matchen i överliggande divisionen,
får flyttas ned till underliggande divisionen. Fri uppflyttning
uppåt. Inga spelare får flyttas ner två steg, det vill säga från div.
1 till div. 3, om föreningen även har lag i div. 2.

Utvisad spelare och ledare
Domaren kan varna och visa ut både spelare och ledare (de
personer som finns på laguppställningen). En utvisning innebär
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en automatisk avstängning i nästkommande match i samma
tävling (serie). Eventuell ytterligare påföljd vid grov utvisning
beslutas av Disciplinutskottet.

Matchguide
För att göra matchen till den fotbollsfest som den bör vara,
finns det en del saker man bör tänka på i 11 mot 11 fotbollen:
Dagar innan match:
• Prata med andra lagets ledare om styrkan på era lag så att
förutsättningar för en jämn och utvecklande match
uppnås. Som ledare kan du påverka ditt lags slagstyrka på
många olika sätt. Tänk speciellt på hur du använder:
o Anmälningsnivån på serien
o Spelare från 1:a och 2:a lag
o Dispenser: Över- och underåriga spelare
o Positioner – vana och ovana
o Avbytare och byten
o Spelsystem, arbetssätt och principer
• Kontakta även domaren och gå igenom förutsättningarna
för matchen.
Innan matchen:
• Hälsa på spelare, ledare och domare!
• Innan match samlas ledare, spelare och domare i
mittcirkeln för att gå igenom det faktum att vi ihop skall se
till att matchen blir en bra upplevelse. Det är vi
tillsammans som bestämmer atmosfären kring matchen;
ledare, spelare, åskådare och domare.
• Ledare och spelare står på ena långsidan, åskådare på
andra.
• Hemmalaget ansvarar för att planen följer angivna regler
för den aktuella spelformen. Säkerställ speciellt att mål
som inte används finns på behörigt avstånd från
spelplanen så att ingen spelare kommer till skada.
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• Ledarna och spelare är enhetligt klädd i föreningens
färger.
Under matchen:
• Fair Play och Nolltolerans gäller!
• Respektera domarens och spelarnas prestationer.
• Vilka instruktionsmetoder ger en trevlig atmosfär på
planen och är effektivast för utveckling och lärande?
Efter matchen
• Lagen och domaren tackar varandra för god match!
• Utvärdera och diskutera gärna matchen i efterhand utifrån
att ta tillvara på erfarenheter och öka lärandet.
• Tänk på hur ni skriver eventuella matchreferat på era
hemsidor. Det är fler än era egna spelare och föräldrar som
läser dessa.
• Avvikelser från Matchguiden rapporteras till GFF.
Allt detta och lite till hittar du i den Matchguide som
Göteborgs Fotbollförbund tagit fram för att förbättra
förutsättningarna runt vårt matchspel.
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Del 3 – Allmänt om Barn- och
ungdomsfotboll
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.
Svenska Fotbollförbundet har också tagit fram en
spelarutbildningsplan och ett flertal olika tränarutbildningar.
Allt detta hittar du på:
Fotbollsportalen - svenskfotboll.se/utbildning
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Spelarlyftet
Spelarlyftet är ett projekt som drivs av Göteborgs
Fotbollförbund med syftet att utveckla barn- och
ungdomsfotbollen i Göteborg men också i övriga delar av
Sverige för de som är intresserade.
Spelarlyftets ledstjärnor är:
• Alla skall vara med – Blandade grupper och undvik
selektering (RAE)
• Allsidig fysisk utveckling/Idrottskultur – Lokalt
idrottande med flera idrotter och stor varierad aktivitet i
tidig ålder (inkl skolan och miljöer för spontanfotboll)
• Föräldramedverkansmodell – bra ledare
• Utbildningsfokus - Tävla för att lära (ej för att vinna)
• Sen specialisering (Ej före 15 år)
• Färdig lite senare (20-22 år istället för 16-17 år)
• Bredd och elit samverkar (mångfald)
• Slutprodukten – Slagkraftiga på seniornivå (mät 25-27
åringar)
• Så många som möjligt – Så länge som möjligt – Så bra som
möjligt

Spelarutbildning
Göteborgs Fotbollförbunds och Spelarlyftet erbjuder, utöver
föreningens egen verksamhet, även ett eget
spelarutbildningsprogram. Det består av en rad olika
arrangemang med LSU – Ledar- och Spelarutbildning (fd.
Talangträningar), Utbildningsdagar, Zonlag- och
Zonlagsturneringar samt Distriktslag. Läs mer om det på
Göteborgs Fotbollförbunds hemsida.
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Spelsystem
Hur ett lag spelar under match brukar man kalla lagets
spelsystem. Spelsystemet beskriver lagets:
• Utgångspositioner
• Arbetsmetod i anfall och försvar
• Spelartyper och balans
Spelarlyftet och Göteborgs Fotbollförbund har tagit fram
rekommendationer och beskrivningar över ett antal olika
spelsystem. För 11 mot 11 rekommenderas att 15-16 åringar
spelar 4-3-3, 16-17 åringar 4-2:3-1 och 18-19 åringar 4-4-2.
Mer information och de faktiska beskrivningarna hittar du i
spelarutbildningsmatrisen nedan (klicka på bilden!).

Allmänna principer för matchspel 10-16 år i Göteborg
Som en förenkling av alla spelsystem från 10-16 år har följande
principer tagits fram:
• Vi spelar matcher för att utbildas och utvecklas - inte för
att vinna
• Målsättningen är att ha initiativet i matchen och ”vinna”
bollinnehavet
• Anfallsspelet viktigare än försvarsspelet
• Alla spelare deltar både i anfall och försvar – dock med en
offensiv balansering
• Vi spelar en passningsorienterad fotboll - med delmålet att
bli rättvänd i nästa spelyta (passa bollen till varandra och
gärna i trianglar!)
• Spela dig ur alla situationer
• Spelarna spelar på flera positioner
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Spelarutbildningsplan
Spelarlyftet och Göteborgs Fotbollförbund har även tagit fram
en spelarutbildningsplan där det framgår vad som är lämpligt
att träna på i olika åldrar samt hur detta hakar in i spelsystemet.

Spelarlyftet –
Inspiration, Kunskap och Glädje
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Tävlingsmatrisen
Nedanstående spelformer (inkl. TB och RB) gäller i Göteborg:
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NOTERINGAR
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