
Motion 

 

Ändring i Cupmanualen 

 

I cupmanualen finns det ett max-tal i de flesta åldersgrupper över hur många externa cuper man får 

delta i. 

Mitt förslag är att detta max-tal plockas bort. 

 

Anledningen till detta är flera.  

Dels vill via att våra barn ska röra på sig och idrotta mer. När jag själv har ifrågasatt antalet cuper så 

har ett av argumenten mot att vi ska ha ett max-tak varit att barnen ska ha fler idrotter när de är 

unga. Men om ett barn enbart tycker fotboll är kul så varför tvinga barnet att hålla på med andra 

idrotter? Inte alla barn tycker att ishockey, handboll, simning, innebandy etc. är roligt. 

Dels varierar antalet interna cuper vi har i Viksjö. Förra året hade P11 två, i år verkar det bara bli en.  

För tillfället har pojkar 11 en intern cup samt St-Erikscupen. Det ger oss att mellan sista sanktan-

matchen sista helgen i september och fram till första matchen året efter i slutet av april vara med i 3 

externa cuper, det är en varannan månad ungefär. Spelar man då en sommarcup så blir det bara kvar 

en cup var tredje månad. 

Det är klart att man kan lösa detta genom att boka in en massa träningsmatcher. Men vad är 

egentligen skillnaden mellan en träningsmatch eller en egenanordnad träningsmatchturnering och en 

extern cup? 

Låt oss föräldrar och ledare själva ta ansvar för hur många cuper vi anmäler våra lag och barn till. 

 

Henrik Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens förslag till svar på motionen 

IFK Viksjö har som medlem i Svenska Fotbollförbundet och därmed också Riksidrottsförbundet en 

skyldighet att följa de styrdokument som nämnda organisationer satt upp. 

I Svenska fotbollsförbundets Spela, Lek och Lär samt i anvisningar för spelformer trycker man på ett 

planerat och över tid hållbart idrottande för barn och ungdomsfotbollen. SvFF anger att antalet 

träningar, matcher etc ska öka succesivt genom spelformerna/åldrarna.  

De tre externa cuper/spelare plus de en till två egna arrangemangen som anges i vår cupmanual ligger 

inom den rekommendationen. Utrymme finns inom rekommendationen att öka till fyra externa cuper 

i vår cupmanual. Detta skulle då ge maximalt antal rekommenderade cuptillfällen om sex 

cuper/spelare och år för spelformen/åldersgruppen. 

De anvisningar som finns från SvFF är satta ur perspektivet barnens bästa för ett långt och hållbart 

idrottande. Barnen själva kan tycka att det är roligt och vilja spela fler matcher oftare, detta är ett 

exempel på när vuxenvärlden bör sätta ramar och begränsningar då barnen själva saknar mognad och 

förståelse för att fatta ett eget beslut. 

Spela Lek och Lär som nämns ovan bygger också i sin helhet på Barnkonventionen sen flera år tillbaka. 

Barnkonventionen är också lag sedan 1 januari 2020 som alla måste följa. 

Pelarparagrafen 3, Barnets bästa, i Barnkonventionen är den paragrafen som täcker detta område och 

betyder att vuxna och barn tillsammans skapar en miljö där barnet har roligt, koncentrerar sig och gör 

sitt bästa, men inte pressas för hårt av tränare och föräldrar. 

 

 Styrelsens förslag till beslut: Avslag då det strider mot styrdokument från SvFF och RF. 

 

 

 


