
 
 

 

Riktlinje för laguttagning och tillåten spelform 

Cupspel: För uttagning till cuper se Riktlinjer för cuper 
 

Spelform per åldersklass 

Lag skall endast anmäla sig till serier och genomföra träningsmatcher i den spelform som gäller för 

åldern enligt Göteborgs Fotbollsförbund. Undantag kan göras för träningsmatcher från september när 

man skall byta spelform till kommande år eller inför en cup i egen ålderklass som spelas i kommande 

års spelform. Då kan matcher spelas i kommande års spelform. 

 

3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 (6-12 år) 

I dessa spelformer anmäler man alla lag i samma serienivå. 
Laguttagningar till matcher (serie och träningsmatcher) skall utgå ifrån en styrka som är snittet på 
truppens tillgängliga spelare.  

 

9 mot 9, 11 mot 11 (13 år-fram till junior) 

I dessa spelformer finns det olika serienivåer att anmäla sig till, där motståndet är olika starkt.  
Väljer man att anmäla sina lag i samma serienivå, gäller samma riktlinjer för laguttagning som för 7 
mot 7. Väljer man att anmäla lag i olika serienivåer, så skall dessa vara närmast varandra i styrka  
(t.ex. Lätt-Medel, Medel-Svår) 
 
Laguttagningar till matcher (serie och träningsmatcher) skall utgå ifrån en anpassad styrka mot 
repektive serie och motstånd, men alla spelare skall ges möjlighet att spela matcher i bägge nivåerna.  
 
Det är viktigt att alla spelare får frågan och själva får svara på om de vill testa den svårare nivån.   

• Ingen spelare kan själv välja att enbart spela i svårare nivån. Alla spelare måste vara beredda att 
spela matcher i den lättare nivån.  

• Träningsflit och utvecklingsnivå hos spelaren kan avgöra hur många matcher som erbjuds i 
svårare nivå. 

 

Inlåning av spelare från annan åldergrupp till matcher 

Inlåning av spelare från äldre/yngre lag kan göras vid tillfällen när det inte finns tillräckligt med egna 

spelare tillgängliga för spel. Undantag är spelare som efter överrenskommelse deltar i fast eller full 

upprullning, som då också kan räknas in som tillgänglig spelare för matchspel i den grupp man deltar i 

utöver i den egna gruppen. 

Träningsnärvaro för att bli kallad till matcher 

Det får inte finnas ett absolut krav på en viss % för att bli kallad till matcher. 
Däremot bör det finnas en förväntan på spelare att de deltar på träningarna laget har och meddelar 
orsak för frånvaro när det inträffar.  
För spelare som har en låg träningsnärvaro så skall kontakt tas med föräldrar för att diskutera 
möjligheterna till ett ökat deltagande på träningarna. Om spelaren trots dialog inte ökar sin närvaro på 
träning, kan det påverka antalet matcher man kallas till.  
 
Dubbelidrottare (annan vinteridrott) 

Under fotbollens lågsäsong (oktober-mars), när spelare med dubbelidrott har begränsat deltagande 

skall det finnas en flexibilitet gällande förväntad närvaro och de skall då också erbjudas matcher 

under den perioden.  

Om spelare som dubbelidrottar själv väljer att inte delta under lågsäsong så är det ok och skall inte 

påverka uttagning till matcher när man är tillbaka i träning igen. 
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