
Motion 

 

Ändring i Viksjömodellen 

 

På sidan 42 i Viksjömodellen behandlas verksamhetens organisation. I två av åldersspannen anges 

följande text ” Efter avslutat seriespel under hösten inför kommande byte av planstorlek kan man delta i 

cupspel på större plan under förutsättning att sådana cuper ordnas för den rätta åldersklassen. Under perioden 

efter det innevarande seriespelets slut kan också träningsmatcher spelas på nästkommande säsongs 

planstorlek” 

 

Min förhoppning är att min tidigare motion har gått igenom så att denna text nu finns för alla åldersspann. 

Nu är mitt förslag att denna text ändras till följande. ”Under hela sista året inför kommande byte av planstorlek 

kan man delta i cupspel på större plan under förutsättning att sådana cuper ordnas för den rätta åldersklassen. 

Under det sista årets slut kan också träningsmatcher spelas på nästkommande säsongs planstorlek” 

Anledningen är helt enkelt att spelåret är så kort att det inte borde vara någon skillnad på om man testar på att 

spela på en större plan i maj eller augusti istället för att vänta någon månad på att seriespelet tar slut. 
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Styrelsens förslag till svar på motionen 

I det nya nationella spelformerna står angivet i vilka åldrar barnen ska spela i de olika spelformerna under 

matcher, serier och cuper och är inget som föreningar själva kan ändra på. Alla fotbollsföreningar i Sverige 

måste följa tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser som anvisas från specialförbund, i vårt fall 

Stockholms fotbollsförbund. En fotbollsförening som inte följer tävlingsbestämmelser riskerar med stor 

sannolikhet sanktioner från sitt specialförbund i form av böter och i värsta fall uteslutning från seriespel. Efter 

sista matchen spelats i seriespelet på den innevarande spelformen kan cuper etc ordnas för den nya 

kommande spelformen men inte innan dess. 

 

Information 

Företag som inte lyder under specialförbundens paraply kan ordna matcher på annat sätt än vad som anges i 

spelformerna. Dessa cuper är inte sanktionerade alltså godkända av svensk fotboll. Stockholms fotbollsförbund 

arbetar aktivt med att få bort dessa avarter genom att förbjuda domare att döma vid dessa samt har även 

möjlighet att vidta sanktioner som beskrivs ovan mot deltagande förening och lag, alltså uteslutning ur 

seriespel. 

 

Styrelsens förslag till beslut: Avslag då det strider mot tävlingsbestämmelserna. 

 

 

 


