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1. Introduktion 

Detta dokument beskriver regler och principer för tränare och -ledare i PeFFs            

juniorverksamhet. Ifall ingen ålderskategori anges, gäller regeln eller principen         

alla åldrar. 
 

Ålderskategorin gäller enligt deltagande gruppens åldersklass. D.v.s. för        

spelare som spelar i äldre grupp än sin egen ålder gäller gruppens/lagets ålder             

spelaren spelar i (även vid lån). 

2. Lagindelningar av grupp 

Grupp som tränar tillsammans (samma tränare, samma träningstillfällen) med         

olika åldrar kan med fördel delta i olika åldersklasser i matcher ifall            

spelarunderlaget räcker till i de olika åldersklasserna. 
 

Då lag anmäls till turneringar, serier och cuper beaktas antal anmälda lag och             

spelare som deltar per match enligt: 

 

På  

plan 

Antal Spelare per lag 

Rekommenderat Maximum 

5 8 10 

8 11 16 

11 15 20 
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Då flera än ett lag anmäls till turneringar skall följande beaktas: 

● det finns överenskommen ekonomi med föreningen och föräldrarna för         

deltagande med flera lag 

● tillräckligt många bekräftade eller överenskomna lån av yngre spelare 

● lagen är jämnt delade beträffande förmåga och skicklighet de anmälda          

laguppställningarna emellan [åldersklass < 15] 

● vid deltagande i flera olika turneringar eller där byte av          

laguppställningar mellan matcher är möjligt grupperas spelarna om så         

mycket som möjligt lagen emellan för att alla ska få spela matcher med             

så många olika lagkompisar som möjligt [åldersklass < 15] 

 

3. Lån av spelare mellan grupper 

Varje spelare ska i huvudsak spela i sin åldersgrupp som PeFF har lag för. I               

sammansatta lag skall lagets åldersklass tillämpas som spelarens åldersklass i          

de interna lånereglerna nedan. 

Spelare kan lånas in till match från yngre åldersgrupp (samma kön) eller flicka             

till pojklag av någon av följande fyra orsaker: 

1. För att fylla upp till önskat antal spelare i laget 

2. För att fylla önskad position som fattas i laget [åldersklass > 11 år] 

3. För att ge möjlighet för längre hunnen eller fysiskt längre utvecklad           

spelare än sina jämnåriga att få större utmaningar. 

4. För att anpassa lånande lags nivå mot motståndare [åldersklass > 14 år] 
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Bäst är det om lånande grupperna emellan har på förhand (minst två veckor)             

planerats (gärna i säsongens matchplanering) vilka lån som skall göras och           

när. 

A. Vilka spelare skall lånas? 

B. Hur ofta? 

C. Till vilka matcher planeras lånen? 

Vid akuta, oplanerade lånebehov (mindre än två veckor innan och p.g.a.           

spelare får förhinder) bör lån av spelare gå till så att följande villkor uppfylls: 

1. Lags ledning i behov att låna specificerar behovet åt utlånande lags ledning 

2. Utlånande grupps ledning lånar ut spelare som kan tänkas klara sig minst            

hyfsat i den mera utmanande klassen 

3. Utlånande grupps ledning bör uppfylla lånande lagets behov vad gäller          

begärd position [åldersklass > 11] 

4. Lånet passar in i spelarens eget match-/ och träningsprogram 

a. Ej match med egen grupp samma dag [åldersklass > 11 år] 

b. Ej fler än tre matchdagar inom period två dagar före och efter 

5. Om det finns flera som vill och uppfyller lånande lags behov bör de turvist              

få möjligheten ifall behovet upprepas samma lag emellan. 

6. Utlånande lags ledning lånar endast ut påtänkt spelare om denne så vill            

själv 

 

OBS! Ovanstående regler gäller ALLTID inom PeFF. Därutöver ska även          

arrangörens regler av lån av spelare mellan klasser följas (t.ex. distriktsseriens           

regler). Avvikelser bör godkännas av styrelsen. 
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4. Allmänna regler för tränare 

Tränare: 

Jag är rättvis mot alla spelare, FAVORITISERAR INGEN. 

Jag beaktar varje spelares behov, och anpassar övningsinstruktionerna och 
gruppindelningar där möjligt till individens egna färdigheter. 

Jag använder ett vårdat språk, SVÄR INTE. 

Jag delar TOTAL speltid under säsongens matcher så lika det går mellan alla 
deltagande spelare som tränat regelbundet, har spelarlicens, försäkring och 
PeFF medlemsavgift betald [åldersklass < 15 år]. 
Jag planerar säsongen utgående från uppskattat spelarunderlag och mängd 
matcher (se ovan) vid säsongstart så att alla får möjlighet till minst hälften av 
total match-speltid under säsongen [åldersklass < 15 år]. 
Jag räknar även träningsmatcher med icke-PeFF lag som speltid under 
säsongen [åldersklass < 15 år]. 
Jag kan ge längre hunna juniorer från yngre lag eller flickor i pojklag chans att 
ibland träna och spela match med oss. 

Jag tar delvist förhinder till träning (t.ex. annan idrott, sjukdom eller resa) i 
beaktande då det meddelats mig i god tid [åldersklass < 15 år]. 
Jag räknar målvakt som likställd speltid som annan position [åldersklass < 12 
år]. 
Jag låter alla få provspela alla positioner på match, dock ej nödvändigtvis lika 
mycket totalt under säsongen på alla positioner [åldersklass < 12 år]. 
Jag kan variera speltid under enskild match bland deltagande spelare för att 
jämna ut frånvaron/förhinder [åldersklass < 15 år]. 
Jag bokför planerad och förverkligad speltid- och position per match och 
spelare. 


