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SYFTE OCH BAKGRUND 
SOLBERGA BOLLKLUBBs övergripande målsättning är att så många som möjligt ska spela 

fotboll så länge som möjligt under så bra förutsättningar som möjligt. För att föreningen ska kunna 

växa och säkra återväxten är det nödvändigt att jobba aktivt för att behålla våra spelare så länge som 

möjligt. Detta är också en strategisk fråga eftersom fler spelare leder till fler lag, ökade intäkter, och 

mer träningstid, där i synnerhet andelen äldre aktiva barn har särskilt gynnsam inverkan på 

ekonomin genom aktivitetsstödets utformning samt vid fördelning av träningstider då vi är 

berättigade till fler timmar ju äldre aktiva barn vi har.   

MÅLSÄTTNINGAR 

Målsättningarna med denna policy är att föreningen inte ska tappa spelare och ledare om lag börjar 

få så ont om spelare att de inte längre kan spela matcher enligt gällande regelverk. Genom 

tillämpning av denna policy förväntas föreningen i stället kunna behålla sina spelare och ledare 

samtidigt som risken för att föreningen tvingas betala böter till förbundet p.g.a. att lag utgår ur 

seriespel under pågående säsong minimeras. 

ANSVARSFÖRDELNING 

Att föreningen behåller sina spelare så länge som möjligt är på övergripande nivå ett gemensamt 

ansvar för de enskilda lagen och styrelsen men där lagen och styrelsen ansvarar för olika saker.  

Lagens ansvar är att utifrån de förutsättningar de har skapa en så bra träningsmiljö som möjligt 

och i detta följa fastslagna riktlinjer och policys i föreningen. De åligger särskilt lagen att jobba aktivt 

och att genom god planering, pro-aktivt arbetssätt och lagöverskridande samarbete inte tappa 

spelare i onödan. Det är ledarnas ansvar att i god tid informera styrelsen om truppen börjar bli för 

liten. Våra ledare förutsätts också vara lösningsorienterade och uppvisa samarbetsförmåga och stå 

över alla former av ”revirpinkning”. 

Styrelsens ansvar är att kontinuerligt följa utvecklingen inom lagen och att kontakta berört lag om 

man ser att detta riskerar att få problem. Det är även styrelsens ansvar att inför anmälan till 

kommande års seriespel följa upp antalet förväntande spelare kommande säsong så att föreningen 

inte anmäler lag med för få spelare. Styrelsen ansvarar vidare för att fatta beslut om 

sammanslagningar av lag om så bedöms nödvändigt samt tillse att dessa blir genomförda på ett så 

bra sätt som möjligt.   
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MÅTT/RIKTLINJER FÖR ANTAL SPELARE I TRUPPEN 
Följande mått/riktlinjer gäller i SOLBERGA BOLLKLUBB för att säkerställa att trupperna är 

tillräckligt stora. Styrelsen skall regelbundet följa upp om antalet spelare i föreningens olika lag 

uppfyller dessa riktlinjer – i synnerhet inför anmälan till seriespel kommande säsong. 

5 mot 5 (8 – 9 år) 

Minst 10 spelare i truppen utifrån följande: 

- SvFF rekommenderar 2 st. avbytare per lag vilket ger ett minimum om 7 spelare i truppen. 

- Lägg därtill på oförutsett frånfall om 30 % p.g.a. sjukdom, skador eller andra orsaker. Det 

ger då ett minimum om 10 spelare i truppen. 

- För att anmäla två lag till seriespel (Sankt Eriks-cupen) bör truppen bestå av minst 20 

spelare. 

Allmänna förutsättningar för att spela match:  

- För att spela match ska medlemsavgiften vara betald. 

- Matchen är ett särskilt träningstillfälle där laget prövar hur det man har övat på under 

ordinarie träning fungerar i praktiken. Att spela eller att stå över en match är varken någon 

form av belöning eller omvänt. 

- För att spela match förutsätts att man tränar regelbundet. En genomsnittsnärvaro på 50 % 

under en ”rullande” 4-veckors period är ett rimligt riktvärde för att matchspel ska vara 

aktuellt. Om spelaren utövar andra idrotter parallellt med fotbollen ska ledarna ta hänsyn till 

detta. 

- Vid sjukdom deltar man vid minst ett träningstillfälle efter att man har blivit frisk innan det 

är aktuellt att bli kallad till match. 

Riktlinjer vid kallelse till match: 

- Vid varje match kallas 8 ordinarie spelare och 3 reserver.  

- Kallelse skickas två veckor innan match.  

- Kallade spelare (ordinarie och reserver) förutsätts att skyndsamt svara på kallelsen.  

- Om ordinarie kallad spelare tackar JA förutsätter ledarna att hen också deltar vid matchen.  
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- Inget svar räknas som ett NEJ. 

- Reserv som tackar JA innebär att ledarna vet att hen är tillgänglig om någon ordinarie 

spelare skulle tacka NEJ eller inte svara.  

- Om ordinarie kallad spelare tackar NEJ eller inte har svarat en vecka innan match går hens 

plats över till någon av reserverna där först svarande reserv får platsen. 

- Ordinarie spelare som tackar NEJ kan, oavsett anledning, inte räkna med att erbjudas någon 

”ersättningsmatch”. 

- Kallade spelare och reserver som veckan innan match svarat JA förutsätts också delta vid 

matchen.  

- Om man får förhinder skall detta omgående anmälas till lagets ledare så att de har möjlighet 

att kalla någon annan spelare – i första hand någon av reserverna. Att inte komma utan att 

meddela ledarna om detta medför att man får stå över nästa ordinarie match. 

Riktlinjer för matchschema: 

- Om laget består av många spelare men är för få att delta med två eller flera lag upprättar 

ledarna ett rullande schema där spelare står över matcher för att alla ska få spela.  

- Riktvärdet är att alla ska få spela lika många matcher under säsongen.  

- Schemat ska upprättas i god tid innan säsongen startar så att spelarnas föräldrar kan lägga in 

de matcher som är aktuella för dem i sina respektive kalendrar.  

- Möjligheterna att ta hänsyn till var och ens unika situation är mycket begränsade.  

- Föräldrar kan byta datum med varandra i schemat. Om byten sker skall ledarna informeras 

om detta så att de kan uppdatera schemat. 

- Om inga byten meddelas antas att spelarna kan delta enligt schemat. 

- Schemat förutsätter att spelarna tränar i den omfattning som anges i inledningen – dvs. ett 

”rullande” 4-veckors genomsnitt på minst 50 % närvaro. Att träna är en förutsättning för att 

spela match. Vidare gäller också en veckas träning efter sjukdom innan match är aktuellt 

igen. 
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7 mot 7 (10 – 12 år) 

Minst 13 spelare i truppen utifrån följande: 

- SvFF rekommenderar 3 st. avbytare per lag vilket ger ett minimum om 10 spelare i truppen. 

- Lägg därtill på oförutsett frånfall om 20 % p.g.a. sjukdom, skador eller andra orsaker. Det 

ger då ett minimum om 12 spelare i truppen. 

- För att anmäla två lag till seriespel (Sankt Eriks-cupen) bör truppen bestå av minst 24 

spelare. 

9 mot 9 (13 – 14 år)  

Minst 16 spelare i truppen utifrån följande: 

- SvFF rekommenderar max 4 st. avbytare per lag vilket ger ett minimum om 13 spelare i 

truppen.  

- Lägg därtill på oförutsett frånfall om 20 % p.g.a. sjukdom, skador eller andra orsaker. Det 

ger då ett minimum om 16 spelare i truppen 

- För att anmäla två lag till seriespel (Sankt Eriks-cupen) 9 mot 9 bör truppen bestå av minst 

30 spelare. 

- För att anmäla ett 9 mot 9 lag och ett 7 mot 7 lag (ny spelform fr.o.m. 2019) till seriespel 

(Sankt Eriks-cupen) bör truppen bestå av minst 25 spelare. 

11 mot 11 (från 15 år) 

Minst 18 spelare i truppen utifrån följande: 

- SvFF rekommenderar max 3 st. avbytare per lag vilket ger ett minimum om 14 spelare i  

- Lägg därtill på oförutsett frånfall om 20 % p.g.a. sjukdom, skador eller andra orsaker. Det 

ger då ett minimum om 18 spelare i truppen.  

- För att anmäla två lag till seriespel (Sankt Eriks-cupen) 11 mot 11 bör truppen bestå av 

minst 34 spelare. 

- För att anmäla ett 11 mot 11 lag och ett 7 mot 7 lag (ny spelform fr.o.m. 2019) till seriespel 

(Sankt Eriks-cupen) bör truppen bestå av minst 27 spelare. 
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ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV LITEN TRUPP 
Styrelsen följer lagens utveckling med avseende på truppens storlek och dess möjlighet att 

genomföra seriespel i sin åldersgrupp. Det är även alla SOLBERGA BK ledares ansvar att ha en 

dialog med styrelsen om truppen riskerar att bli för liten. 

Om det finns indikatorer på att en trupp är, eller riskerar att bli, för liten kommer föreningen att 

besluta om sammanslagning med annan trupp på så sätt att truppen går samman med en 1 år yngre 

eller 1 år äldre trupp. Detta genomförs och säkerställs vid slutet av spelsäsongen innan föreningen 

anmäler lagen till kommande års seriespel.  

Representant för styrelsen kallar ledarna för de berörda lagen för att informera om åtgärderna, vad 

som kommer att hända, varför och vad det innebär för de berörda spelarna och ledarna. 

Styrelsen ansvar vid beslut om sammanslagning är att se till att den genomförs på ett bra sätt. 

Ledarnas ansvar i de berörda lagen är att genomföra sammanslagningen och verka för att den blir så 

bra som möjligt genom: 

- Ledarmöten vid vilka de berörda ledarna träffas för att planera för sammanslagningen.  

- Spelarmöten vid vilka ledarna i respektive lag berättar om varför man gör en 

sammanslagning, vad den kommer att innebära och vad man avser att uppnå med den.  

- Föräldramöten vid vilka ledarna i respektive lag informerar föräldrarna om 

sammanslagningen och varför man behöver göra den. 


