Detta är tänkt som ett stöd för dig i din roll som lagledare.
Observera att kommande information är förenklade utdrag och
ej ersätter Tävlings- och Representationsbestämmelserna. Vi ber dig
därför att även hålla dig uppdaterad bestämmelserna i sin helhet
som finns på www.stff.se

Okunskap fritar ej från ansvar!

S:t Eriks-Cupen startade 1957.
1969 deltog för första gången flicklag och totalt över 1 000 lag. I början av 80-talet
var siffran fördubblad.
1999 översteg antalet lag 3 000, 2005 passerade vi gränsen 4 000 lag. Till 2017
var antalet anmälda lag över 5000.
S:t Eriks-cupen spelas i fyra delar: 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11.

Representationsrätt
(vem får spela var och när)

Dispens

Inom föreningen gäller fri representationsrätt
dvs. att spelare kan delta i flera lag i samma
åldersklass alternativt spela i äldre ålderklasser.
Spelåret indelas i tre spelterminer, i perioderna den
1 mars - 30 juni, den 1 juli - 31 oktober samt den
1 november – 28 (29) februari.

StFF:s policy är att spelarna ska spela i de åldersklasser
där de hör hemma. Men ibland kan det vara nödvändigt
att ge vissa spelare dispens för spel i en yngre åldersklass. Dispens är dock inte till för att förstärka ett lag
utan söks utifrån särskilda villkor som t.ex. att ett lag
saknas i aktuell åldersklass.
Det finns en möjlighet att få lagdispens för underåriga
spelare.
Dispens ska sökas på en speciell blankett som kan
laddas ner från www.stff.se
Där finns även att läsa om på vilka grunder dispens kan
beviljas.

Målvaktsutkast i 5 mot 5

Retreatline

Avbytare

Fyra målsregeln

Inspark ersätt av målvaktsutkast som görs genom att målvakten
rullar ut bollen eller lägger ner den och passar ut bollen.
Utspark får inte göras!
När bollen är i spel får målvakten endast sätta igång spelet med
hjälp av en spark på liggande boll eller med hjälp av en
utrullning.(Bollen är spelbar för motståndarna om målvakten
väljer att lägga ner bollen på marken.) Målvakten får inte göra
en så kallad ”utspark”. Skulle detta göras får målvakten sätta
igång spelet på nytt och på ett riktigt sätt.
Motståndarna måste backa hem till egen planhalva då insparken
ska utföras. Detta för att främja passningsspelet hos det lag
med bollinnehav. Detta gäller även då målvakten fångat bollen i
spelet.
Så fort bollen lämnat målvaktens händer får försvarande lag
springa in på motståndarnas planhalva och försöka vinna bollen.
Väljer målvakten en snabb igångsättning innan motståndarna
har hunnit tillbaka mot mittlinjen skall domaren låta spelet
fortgå.
I 5 mot 5 och får fritt antal avbytare användas, men en
rekommendation är att inte ha fler än 7 spelare med till match.
Med byten i paus så får alla barn spela lika mycket och länge.
Domaren behöver inte meddelas om bytet.
Bytet ska ske vid mittlinjen.
Vid 4 måls överläge till endera laget får det lag som ligger under
ta in ytterligare en utespelare.
Vid likaläge plockas den extra spelaren ut.

Matchändring godkänns inte för deltagande i andra fotbollstävlingar, träningsläger
eller i andra idrotter. Vid ändring av matchtid;
➢
➢
➢

➢

➢

Inställd match
(t.ex. ospelbar plan)
Walk over

gör upp om ny dag och tid med din motståndare
boka plantid hos din kommun eller ditt föreningskansli
meddela Stockholms Fotbollförbund om ändringen på särskild
matchändringsblankett (OBS! senast 8 dagar före ursprunglig
och ny matchtid), du får en bekräftelse på om ändringen
godkänts eller inte
du får inte flytta match från våromgången till höstomgången
och absolut inte flytta en match så att den ligger efter sista
spelomgången.
giltiga skäl för att flytta match är skolresor, lägerskolor,
deltagande i skolstadslag eller distriktsstadslag eller annan
anledning om ni är överens.
Gör upp om ny dag och tid och meddela StFF dagen
efter.

- matchen förloras med 3 – 0
- en avgift utdöms på 200 kr.
- en återinträdesavgift motsvarande en halv startavgift
ska betalas vid fortsättning i serien. Vid två gånger lämnade WO, utesluts laget ur serien.
För lag som uteblivit från sista seriematchen och inte tidigare lämnat någon WO i serien
ska resultatet från matchen räknas som vanlig WO samt att laget utesluts och flyttas ner
två serier. Viktigt! Om ni måste lämna WO eller råkar ut för att motståndarna lämnar
WO meddela StFF och domaren.

Följande gäller S:t Eriks-cupen
Mer info på www.stff.se
Perioden 6.4-21.6 samt 3.8-18.10
(övriga tider är avgiftsfria)

200 kr

Vid matchändring senare än 8 dagar
(under samma period)

600 kr

Administrationsavgift vid
uppskjuten match

800 kr

Administrationsavgift om
match flyttas utan StFF:s vetskap

1000 kr

I bland skickar förbundet ut meddelande om
matchändring. Det kan bero på dubbelbokning,
besked från kommunen, ospelbara planer o.s.v.
Kontakta gärna era motståndare i dessa fall för
att kontrollera att även de fått beskedet.

Varje lag bör ha ett ledarteam.
Det finns en mängd olika arbetsuppgifter runt ett lag.
Fördela uppgifterna inom olika ansvarsområden.
Gör gärna en arbetsbeskrivning för var och en.
Ha gärna kontinuerliga träffar där ni går igenom vad som ska göras
och vad som blivit gjort.

Tränare

.....................................

Ass. tränare

.....................................

Lagledare

.....................................

Materialare

.....................................

Sjukvårdare/Massör

.....................................

Föräldrakontakt

.....................................

Målvaktstränare

.....................................

Kassör och lagkassa

.....................................

C-diplom
•

Första tränarkursen

•

Anpassad för tränare
som har barn mellan 6 – 12 år

•

En kursdag som följa av
webbstudier på egen hand
och därefter ytterligare en
kursdag

MV-C
•

Första utbildningen i
målvaktsspel

•

För spelare upp till
ca 14 år

•

Varje lag bör ha någon
ledare med ansvar för
målvakter

Spelarfakta

Se till att ni alltid har en aktuell spelarförteckning.

LOK-stöd

Var noga med att fylla i närvaron, det är en stor inkomstkälla för
föreningen. Lämna in i tid.

Medlemsavgift

Se till att alla spelarna betalar sina avgifter. Tänk på att informera
nya medlemmar om vilka rutiner föreningen har.

Informatör

Förmedla alltid den information du får till berörda parter. Ett tips är
att dela ut ett nyhetsbrev till alla spelare och föräldrar.

Matchlista

Se till att spelare och föräldrar får en förteckning över säsongens
seriematcher.

Din hemsida

Använd med fördel föreningens hemsida för info.

föreningens historia, mål,
organisation och styrelse
kanslinytt och
föreningsinformation
utbildning
laglista, namnlista, spelarfakta
och spelarförteckning
planering, årsplanering och
månadsplanering
matchfakta, matchprogram och
matchplanering
ekonomi och lagkassa
cuper, turneringar och läger

blanketter
närvarolistor
S:t Eriks-cupen
material
plan och lokalbokningar
domare
försäkringar
skador
lotterier och bingolotto
kartor och telefonnummer
medlemsrutiner
övrigt

Det är viktigt att du förmedlar information till föräldrarna i laget;
✓
✓
✓
✓

föreningens organisation, mål och riktlinjer
föreningens information och arrangemang
lagets organisation, månadsprogram, Rent Spel
sker bäst vid ”minimöten” före varje träning och match

Det finns många uppgifter som kan fördelas i föräldragruppen;

lagkassa
lotterier
arrangemang
fikakorg
läger & cuper
kontaktman

kassör
har någon bra kontakter?
är någon kanske utbildad?
laget har en egen korg som går runt
i laget till alla matcher
bokningar, transporter och kringarrangemang
övriga lag inom åldersgruppen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

tränings- och
matchutrustning
vätska
dusch
sjuk/skada
tider
läxor

✓

transporter

✓

inställning

✓

beredd att hjälpa till

✓

positiv attityd

✓

meddela frånvaro i god tid

✓

mat

Ta hand om och introducera nya medlemmar på ett bra sätt. Det är viktigt att de
känner sig välkomna. Första intrycket kan vara avgörande för spelarens framtid i
föreningen.
fadder
välkommen till
anmälan till klubben
säsongsplanering
regler o rutiner
materiel
försäkringar
medicin

utse någon i laget till fadder
presentera föreningen, kanske genom en folder.
anmäl nya spelare till kansliet.
se till att den nya spelaren får den.
upplys om regler och rutiner ni har.
ska den nya spelaren ha något materiel som övriga har?
berätta om vilka försäkringar som gäller.
kontrollera eventuell allergi och medicinering.

TA DIG TID FÖR NYA MEDLEMMAR!

➢

Träningar

➢

Matchschema

➢

Cuper/turneringar

➢

Träningsläger

➢

Utbildningar (spelare, ledare, tränare)

➢

Egna cuper

Fotbollsdräkt

Gästande lag ska använda dräkt som tydligt avviker från hemmalagets.
Målvakten ska bära färger som klart skiljer denne från övriga spelare och domaren.
Om båda lagen har lika färgade tröjor ska bortalaget byta. Kontrollera på
www.stff.se vilken dräkt motståndarlaget använder, ha gärna med västar.
Lagen ska ha sina spelare numrerade och lagkaptenen ska på vänster överarm
bära armbindel.

Fotbollsskor

Använd ej ”dobbskor” till små barn utan använd ”grusskor” i rätt storlek
(för stora skor leder till skavsår och vrickningar).

Benskydd

Spelare som inte har benskydd får inte delta i matchen – ha med ett par i reserv.

Smycken

Inga smycken (exempelvis halskedjor och örhängen) är tillåtna. Ej heller att tejpa över
örhängen.

Bollar

Storlek
I 5 mot 5 (8-9 år) används 3:ans boll.

Använd nippel och nippelolja när du pumpar bollarna. På detta sätt förlänger du bollens livslängd
avsevärt. Hemmalaget håller med matchboll (ha gärna en speciell matchboll).

plåster
sax
sårrengöring
muntermometer
huvudvärkstabletter
första förband

kompressionsbindor
bomull, kompress,
gasbindor
sårtejp
benskydd
sporttejp

Ha bara sådant som Du/Ni
kan använda i väskan!

Omfattar alla spelare i
föreningarna samt ledarna.
Gäller vid aktiviteten och
färd till och från.

Skada anmäls på telefon:

0771-960 960

•

Gratis idrotts medicinsk rådgivning ingår i spelarnas försäkring

•

Rådgivning vid skada eller hur man förebygger en skada av sjukgymnast

•

Hjälp med att anmäla skada till Folksam

•

Hjälp med att boka besök hos terapeut

• Matchen är ett lärandetillfälle
• Tänk på att det är barnen som spelar
• ”Coacha” inte, stötta!
• Var positiv och avspänd, obs kroppsspråket!
• Ha andra mål än resultatet för matchen
• Alla spelar på alla platser

För att följa fotbollens riktlinjer och ledstjärnor, leva upp till den värdegrund som gäller för
barn- och ungdomsidrott samt på bästa sätt utveckla fotbollsspelare, är spel- och
startgaranti för alla spelare en självklarhet. S:t Eriks-cupen ska utgå från barnens behov och
perspektiv och inte utifrån de vuxnas villkor.

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till match även spelar i matchen.
Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från start.
Matchen är en del av spelarutbildningen och en möjlighet att få träna sina färdigheter i
skarpt läge. Vi ska skapa bästa förutsättningar att utveckla så många fotbollsspelare som
möjligt så länge som möjligt. Det innebär att vi även måste se till att alla spelare känner sig
utvalda, sedda och kompetenta och att alla får chans att spela från start.
Förbundet menar att matchen är ett inlärningstillfälle och en del av spelarnas
fotbollsutbildning. Resultatet är inte någon bra måttstock för hur bra verksamheten är!

Kalla
Samlingsplats
Planen
Tidsplan
Säker bilfärd
Tröjbyte
Väder
Plan
Hälsa
Give me five

Skriftlig kallelse till match, tid för samling och matchstart
Vid bortamatch, en plats med klubbkänsla
Karta över planerna, ta i god tid reda på var planen ligger
på www.stff.se
Gör en beräkning av restid
Alla måste sitta lagligt i bilarna
Ta reda på vad motståndarna har för färg, ta gärna med västar
Långbyxor eller shorts, varma kläder till avbytarna
Gräs eller grus? Krita planen? Ta med rätt fotbollsskor.
På motståndarnas ledare och domaren
Se till att spelarna hälsar på varandra!

Se till att följa start- och spelgarantin!

Tacka motståndarna och domaren för god match!
Grönt Kort

Dela ut det gröna kortet till utsedd spelare i motståndarlaget

Ordning

Se till att spelarna håller ordning i omklädningsrummet, alla städar
på den plats man har använt.

Dusch

Alla ska duscha (när det finns möjlighet) – även det en del i
lagandan.

”Hej då”

Lär spelarna att säga ”hej då” när de går (Vett & Etikett)

Kalla

Tala om när ni ses nästa gång, på träning eller match

Kvarglömt

Den som går sist från omklädningsrummet kollar efter kvarglömda
saker.

Transport

Se till att alla spelarna kommer hem vid bortamatch

GRÖNT KORT FÖR FAIR PLAY
– INITIATIVET SOM HYLLAR FÖREDÖMEN!
S:t Eriks-Cupen är Sveriges enskilt största ungdomsturnering i fotboll för barn- och ungdomar. Som ett led i att skapa en
ännu bättre stämning, på och runt fotbollsplanerna, införde vi under 2016 Grönt Kort för Fair Play. Under säsongen 2020
skall Grönt kort för Fair Play delas ut vid alla 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 matcher som spelas i S:t Eriks-Cupen. Korten
kommer att distribueras innan säsongsstarten med posten till alla berörda lagledare som finns registrerade i Fogis. Det är
därför viktigt att alla lag och föreningar uppdaterar och ser till att alla kontaktuppgifter i Fogis är korrekta.
VAD ÄR GRÖNT KORT?
Grönt kort är matchens fair play-pris som delas ut av en ledare och går till en spelare i varje lag som utmärkt sig på ett
schysst sätt.
VARFÖR ETT GRÖNT KORT?
Det finns för att vi vill lyfta fram och visa på alla goda föredömen som finns inom ungdomsfotbollen.
VEM FÅR GRÖNT KORT?
Grönt Kort för Fair Play delas ut 2019 vid alla 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 matcher som spelas i S:t Eriks-Cupen.

HUR DELAS GRÖNT KORT UT?
Korten (två (2) kort per match) delas ut efter matchen i samband med att lagen tackar varandra och domaren för
genomförd match. Ledarna i respektive lag delar ut var sitt kort till en (1) spelare i motståndarlaget som levt upp till
kriterierna för Grönt Kort för Fair Play.

KRITERIER FÖR GRÖNT KORT
HJÄLPA SKADAD MED- ELLER MOTSPELARE
° Sparka ut boll om någon ligger skadad
° Gå fram och kolla hur spelaren mår
ALLTID VISA RESPEKT FÖR ALLA
o Be om ursäkt om man råkar sparka på någon
o Hälsa innan match
o Tacka motspelare och domare efter match
o Lyssna på sin tränare
o Bidra till att nolltolerans följs
HJÄLPA DOMAREN
o Inte försöka påverka en domares beslut
o Acceptera alla beslut direkt
HA EN POSITIV ATTITYD
o Peppa medspelare
o Aldrig gnälla eller klaga
o Vara en bra vinnare/förlorare
o Att alltid använda ett vårdat språk och kroppsspråk
VÄRDEFULLA TIPS FÖR GRÖNT KORT
Som ledare kan det vara svårt att hinna se vilken spelare i motståndarlaget som lever upp till kriterierna. Ett tips kan därför vara att
ge en förälder eller någon annan i ert lag på plats, i uppgift att utse en schysst spelare i motståndarlaget.
Det är inte i alla matcher man har möjlighet att t.ex. hjälpa en skadad spelare i motståndarlaget. Vid dessa tillfällen går det utmärkt
att ta hjälp av motståndarnas ledare för att utse en spelare. Fråga ledaren om han vet om någon i laget uppträder på ett just sätt på
träningar eller om det finns någon som hen tycker bör få kortet. Om ingen spelare har utmärkt sig på ett extra schysst sätt i den
aktuella matchen, kan såklart kortet delas ut till en spelare som ofta lever upp till kriterierna för Grönt Kort för Fair Play.
REGISTRERING AV UTDELADE GRÖNA KORT – HYLLA FÖREDÖMEN!
Varje kort är unikt. På baksidan av kortet finns en 12-siffrig sifferkod. Använd koden för att registrera spelaren
och kortet i Min Fotboll-appen, så att fler kan se att spelaren är en riktigt schysst spelare!
Först måste dock kontaktpersonen registrera laget på Min Fotboll-webben.
Info mejlas ut till kontaktpersonen.
All information hittar du på www.sterikscupen.se

Inom stockholmsfotbollen är det
många unga domare som slutar
efter sitt första år som domare, en
del av dessa på grund av det de
utsätts för i samband med matcher.

Detta är något som vi
inte kan acceptera !

I 5 mot 5 fotbollen ska föreningarna själva tillsätta domare. I övriga serier tillsätter
Stockholms Fotbollförbund domare.

Hälsa på domaren.
Hemmalaget betalar domaren,
ha så jämna pengar som möjligt
för ersättning.
Se till att du får ett fullständigt
ifyllt och läsbart kvitto av
domaren som du sedan lämnar till
föreningen. Ha gärna med tomma
domarkvitton ifall domaren har glömt.
Fråga om domaren önskar hjälp
med sidlinjen. Utse i så fall någon
som hjälper domaren att vinka för
inkast.
Tacka alltid domaren efter matchen.

Om domaren ej kommer:
Hemmalaget ska ansvara för att
matchen blir av.
Om det inte finns någon med
domarkort närvarande ska matchen
dömas av någon utan domarkort.
Matcher i S:t Eriks-cupen kan ej
ställas in p.g.a. utebliven domare.
Ha alltid med en visselpipa.

➢
➢
➢
➢

➢
➢

Styrelse
Föräldrar
Ledare
Domare
Tränare
Publik

➢
➢
➢

➢
➢

Lagkapten
Förbund
Föreningar
Funktionärer
Spelare

Här belyser vi främst det dåliga språkbruket på idrottsplatsen, men
det förekommer ju även i skolan och ute i samhället av både barn och vuxna.
Därför har ledaren ansvaret i att vara en bra förebild!
Det är även ledarens ansvar att se till att bara spelare och ledare som deltar i
matchen befinner sig inom det (tänkta) tekniska området.
Således ska inga andra personer finnas i närheten av avbytarbänken.
OBS! Ledare som missköter sig i anslutning till match kommer att avvisas till
av domaren anvisad plats. Alla grova avvisningsfall lämnas alltid till
Disciplinkommittén för handläggning.

Nolltolerans – Rent Spel innebär att regelboken följs strikt. Svordomar och hot
mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med grov utvisning.
Detta medför automatiskt avstängning minst en match för spelaren samt att en
anmälan lämnas till Disciplinkommittén för handläggning.

Följande ska leda till grov utvisning:
▪
▪
▪
▪

att skrika ut könsord eller att använda dem mot spelare, ledare, domare eller
publik
att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, ledare, domare eller
publik
att använda svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
att uppenbart använda smädelser riktade mot spelare, ledare, domare eller publik

Vid grov utvisning meddelas föreningens ordförande om anmäld part är under 15 år.
Föreningen ska sedan återkomma till StFF med rapport om vidtagna åtgärder i
ärendet.

Vill ditt lag jobba med något av dessa materiel – kontakta
oss.
Vi är ert stöd i dessa frågor.
- Barnens spelregler
- Trygg idrottsmiljö
- Föreningsträdet
catharina.conrad@rfsisu.se 08-627 40 60
thomas.bjorkman@rfsisu.se 08-627 46 24
mikael.norberg@rfsisu.se 08-627 40 29
mats.lundholm@rfsisu.se 010-459 03 23











www.sterikscupen.se
Få de senaste resultaten, nyheterna, bilderna,
intervjuerna, tabellerna
Följ S:t Eriks-Cupen i de sociala medierna
Ladda upp egna bilder
Följ lag och föreningar
Livesända matcher
Hitta planer, spelscheman, cupinformation

