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INLEDNING

• En välplanerad och genomtänkt tävlingsverksamhet är ett viktigt komplement till 
träningsverksamheten som bedrivs i lagen 

• Lagens tävlingsverksamhet ska följa vissa riktlinjer och ska redovisas i en 
säsongsplanering som lämnas in till akademichef/ungdomsansvarig alternativt 
samordnare för respektive block 

• Tävlingsverksamheten består av seriespel och turneringar 

• Landskrona BoIS policy kring tävlingsverksamheten är i linje med de bestämmelser och 
rekommendationer som finns från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) samt Skånes 
Fotbollsförbund (Skåneboll) 



PLANERING AV TÄVLINGSVERKSAMHETEN
• I lagens verksamhetsplan ska det tydligt framkomma vilka turneringar man avser att delta under 

året. I denna planering ska man även ta hänsyn till de riktlinjer som gäller i förhållandet mellan 
träning och tävling 

• Lagen och enskild spelare ska alltid träna mer än de spelar matcher. En förutsättning att delta vid 
tävling är att man kontinuerligt tränar med laget. Vilken relation som ska gälla tävling kontra träning 
redovisas nedan 

• P/F 6-7 år 
• Inom knatteverksamheten spelar lagen endast internmatcher genom Allianssamandrag 

som arrangeras regelbundet under vår och höst. Lagen tränar 1-2 gånger i veckan

• P/F 8-11 år 
• Lagen spelar nu i Skånebolls seriespel och förhållande två träningar – en match gäller, 

dvs. att de ska träna minst dubbelt så mycket som de spelar match 

• P/F 12-19 år 
• I dessa åldersgrupper ökar antalet träningar/vecka successivt till 3-5 träningar/veckan 

vilket innebär att förhållande träning kontra tävling ökar. Fortfarande gäller att man ska 
träna mer än man spelar 



INDIVIDENS UTVECKLING – LAGETS RESULTAT

• BoIS ungdomslag deltar i tävlingsspel då det är en viktig del av spelarens och lagets utveckling. I 
tävlingsmatcher lär sig spelarna och laget att omvandla träningsmoment till praktiskt kunnande i 
tävlingsspel

• P/F 6-12 år 
• Inga resultatkrav vilket innebär att seriespel och turneringsdeltagande ska ses som 

utbildningstillfällen 
• Vi motverkar toppning i dessa åldrar för att till varje pris vinna den enskilda matchen, 

serien eller turneringen 
• Alla spelare ska ha ungefär lika mycket speltid varje match eller turnering

• P/F 13-19 år 
• För akademilagen finns det uttalade resultatkrav vilket innebär att seriespel ska ses som 

en kombination mellan individens utveckling där spelaren ska prestera och för att bidra 
till att nå de resultatkrav som är uppsatta

• Resultatkraven gäller endast för de lag som ingår i akademin



SPELGARANTI

• Spelare som tränar kontinuerligt ska också ges möjlighet att spela matcher 

• Grundtanken är att alla ska få ordentligt med speltid. Varje spelare som tränar kontinuerligt ska 
kallas till en match/vecka förutsatt att det är teoretiskt möjligt med hänsyn till träningsgruppens 
storlek 

• I åldrarna 7-15 år innebär det att alla spelare ska få spela en match i veckan innan någon annan i 
träningsgruppen spelar fler matcher 

• Om träningsgruppen är stor ska en prioritering utifrån träningsnärvaro ske vid kallelse till match. 

• I lag som ingår i akademiverksamheten på 9/11-manna ska alla spelares speltid tillgodoses, dock kan 
en prioritering ske av de spelare som för tillfället anses som mest talangfulla 

• I P19-P16 som ingår i a-lagsförberedande blocket garanteras inte alla spelare matchtid varje vecka 

• Viktigt är poängtera är att detta är riktlinjer för fungera som stöd till våra tränare/ledare vid 
uttagning och matchning av spelarna i träningsgruppen 



SERIESPEL/TURNERINGAR

• Samtliga lag deltar i Skånebolls eller SvFF:s seriespel. Tom 13 år spelar samtliga lag i sin egen 
åldersgrupp

• Turneringar
• Alla spelare som är uttagna till turnering ska ha ungefär lika mycket speltid sett över hela 

turneringen. I enskilda matcher under turneringen kan speltiden skilja. Lagens val av 
turneringar ska göras med omsorg och fungera som ett komplement till seriespel. 

• Elitturneringar
• BoIS ställer upp med bästa möjliga lag för att nå så långt som möjligt. Endast lag i

akademin deltar i denna typ av turneringar och beslut om deltagande fattas av
akademichef.

• Administration
• Lagen administrerar på egen hand anmälan, ekonomi, information, kontakter med 

turneringsarrangörer och andra praktiska göromål vid deltagande i turneringar
• Inga turneringar får spelas under tiden som Skånebolls seriespel pågår under vår- och 

höstsäsong



ANTAL SPELARE TILL MATCH

• 5-manna: Max nio spelare kallas till match. Målvakt är olika från match till match och 
alla ska testa att spela på flera positioner under säsongen 

• 7-manna: Max tio spelare kallas till match 

• 9-manna: Max tolv spelare kallas till match

• 11-manna: Max 14 spelare kallas till match, om man kallar 15 spelare ska den sista vara 
reservmålvakt 

• P19-P16: Tränarna för respektive grupp bestämmer själva hur många spelare som kallas 
till match utifrån rådande förutsättning till respektive match samt utifrån SvFF 
tävlingsbestämmelser



RIKTLINJER TURNERINGAR/TRÄNINGSLÄGER

• P/F 7-9 år 
• Turneringar i Landskronaområdet och endast över dagen

• P/F 10-12 år 
• Turneringar i Skåneregionen och max tre övernattningar

• P/F 13-15 år 
• Turneringar i Sverige, Norden samt norra Tyskland/Polen och max sex övernattningar

• P/F 16-19 år 
• Turneringar i Sverige, Norden eller Europa och efter överenskommelse med akademichef

• Vid övernattning ska hela laget, inklusive tränare och ledare bo gemensamt. Övernattningsplatsen 
ska vara dimensionerad för antalet spelare och ledare samt uppfylla krav enligt svensk eller utländsk 
lagstiftning



LEDARNA OCH MEDFÖLJANDES ANSVAR

• Ledare och medföljande ansvarar för barnens säkerhet och att hela laget följer de 
riktlinjer som finns uppsatta kring hur vi uppträder när vi representerar Landskrona 
BoIS.

• Vårdnadshavaren för varje spelare ska vara införstådda i att barnen ska följa uppsatta 
regler och att barnet kan bli hemskickad om reglerna inte efterföljs.

• Eventuella merkostnader för barn som blir hemskickade kommer krävas från 
vårdnadshavaren. Innan beslut om hemskickning fattas ska berörd sportchef kontaktas. 

• Föreningen har nolltolerans mot alkohol och droger under träning och tävling och ska 
inte brukas av spelare, ledare eller medföljande föräldrar. 


