
ANLÄGGNING
PLANER, LINJERING, MÅL, …



Barnens bästa

Barn har andra behov och utveckling än vuxna.

Fotboll har fram till nu varit utformad efter vuxna, 
nu får även barnen spela utifrån sina förutsättningar.



Spelformer
Matchen ska vara ett lek- och glädjefullt tillfälle där utgångspunkten är 
barns behov.  Vid SvFFs Representationsskapet den 1/12 2017 beslöts de 
nya spelformerna att;

✓Spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga 
föreningar från och med den 1 januari 2019.

Syfte med nationella spelformer:

• Likvärdig spelarutbildning för alla

• Matchspel enligt FSLL och barnrättsperspektivet

• Anpassa matchen efter spelarutbildningsplanens innehåll

• Matchen blir ett tillfälle att lära sig fotboll

• Ökad aktivitet och spelglädje

• Så många som möjligt, så länge som möjligt, i så bra miljöer som möjligt



Spelformer
Med utgångspunkt i:
✓ Barnrättsperspektivet
✓ Fotbollens spela, lek och lär
✓ Spelarutbildningsplanen

Nationella tävlingsbestämmelser, regler och rekommendationer
Lokala tävlingsbestämmelser

Föreningsadministration

Tränarutbildning C Tränarutbildning B Ungdom

Tränarutbildning A Ungdom 
Nivå 1,  6-9 år

Fotbollsglädje

Nivå 2,  9-12 år
Lära för att träna

Nivå 3,  12-16 år
Träna för att lära

Nivå 4,  16-19 år
Träna för att prestera

11 mot 11
15-19 år

Kollektivt spel med hela laget 

9 mot 9
13-14 år

Kollektivt spel med flera 
spelare

7 mot 7
10-12 år

Kollektivt spel med få spelare

5 mot 5
8-9 år

Spel med närmaste 
medspelare

3 mot 3
6-7 år

Individuellt spel. 



VAD BEHÖVS OCH VAD KOSTAR DET?
Fotbollsplaner
Kommer alltid att behöva byggas, ingen ny kostnad. Men det är en fördel om man redan nu funderar på till vilka 
användare planen ska byggas för. 

Linjering
Finns olika sätt att lösa linjeringen, insydda, målade/kritade, spray, koner/plastremsor, nya lösningar … I ”spelformer” 
finns inget ”måste” för någon av lösningar utan det finns olika möjligheter. Hitta den lösningen som passar er bäst. 
Kostnaden beror vilket alternativ ni väljer.

Mål
Inget måste att byta mål till andra storlekar direkt, men när ni nästa gång investerar till nya mål har ni några riktlinjer att 
hålla er till. Även leverantörerna/tillverkarna kommer att anpassa sig till spelformerna. Ingen ny kostnad.

Sarg/nät
Inget måste men en bra förutsättning för de allra minsta, och flera kan använda samma uppsättning (fotbollsmotion?)
Finns många lösningar redan idag, och flera på  gång. Kostnaden beror vilket alternativ ni väljer.



De nya spelformerna kan innebära t o m 
lägre kostnader:

Mindre planstorlek gör att fler kan spela samtidigt.

Jämnare slitage då hela ytan används och inte bara straffområdena.

Flera lag kan träna samtidigt då man lär sig utnyttja ytorna på flera sätt.



NÅGRA FÖRSLAG PÅ LINJERING
Insydda linjer på konstgräs
Målade linjer på konstgräs
Målade linjer på naturgräs
Spray (under utveckling)
Koner
Plastremsor
Ljus (Chalmers försök)



MÅL
Vi rekommenderar måltyper som kan användas i 
flera spelformer t.ex. vänd- eller tippbara.



SARG/NÄT

Innebandysarg (gamla)
Fastsarg
Nät



BOLLAR

Diskussioner pågår med 
våra leverantörer för att 
få fram rätt bollar, där 
fokus ligger på vikten.

Bilden visar FIFAs 
rekommendationer.



Några råd på vägen…

Tydliggör spelformernas betydelse för barn-
och ungdomsfotbollen.

Inget ”sista datum” för att införa nya mål, 
linjering eller planer.

Planera investeringar, då blir de minimalt 
med nya kostnader.




