
Stockholms Fotbollförbund kommitté för beachsoccer
Under år 2020 bildades en futsal- och beachsoccerkommitté i StFF. Futsalen växer
verkligen explosionsartat i Sverige, och beachsoccern tar sina första stapplande steg
som en erkänd egen sport. Att ha en gemensam kommitté skapar synergier mellan
dessa två idrotter och tillsammans får man båda idrotter att växa och blir mer
etablerade inom svensk fotboll. Beachsoccer-grenen i kommittén består av aktiva
spelare med internationella meriter, som brinner för att utveckla sporten i Sverige.
Vi har som ambition med detta informationsblad att nå ut till föreningar i
Stockholms fotbollsförbund och öka kunskapen om beachsoccer och de möjligheter
sporten skapar till breddidrott.

Informera om sporten
Beachsoccer är den tredje grenen inom FIFA:s fotbollsfamilj (tillsammans med
fotboll och futsal). Det finns internationella spelregler och stadgar för att reglera
spelet, och det är en mycket publikvänlig sport! Beachsoccer kommer ursprungligen
från Brasilien, och spelas idag i mer än 75 länder runt om i världen. I Sverige är
sporten dock tämligen ny, även om första turneringen anordnades redan 1997 i
Sverige blev beachsoccer accepterat som en av SvFF:s fotbollssporter först 2010,
och 2013 tillsattes en futsal- och beachsoccerkommitté på SvFF.

Spelplanen är sandbelagd och ca 37 m lång och ca 28 m bred. Man spelar likt
futsalen 5 mot 5, och även detta är en händelserik sport med mycket avslut på mål.
Helst ska solen skina och musiken pumpa under matchen för att skapa den rätta
atmosfären!

Informationsblad om Beach Soccer



Det krävs dock en viss teknik för att kunna bemästra bollhanteringen på det ojämna
underlaget. Beachsoccer är uppbyggd på fair play, där tacklingar inte är tillåtna.
Man fokuserar snarare på tekniska prestationer, och sporten präglas av fair play för
att ge utrymme till detta. Något som särskiljer Beach Soccer från futsal och fotboll
är att många mål görs på cykelspark! När en spelare kontrollerat förbereder sin
cykelspark är det inte tillåtet för försvararen att bryta cykelsparken. I denna sport
tillhör det heller inte ovanligheterna att målvakten blir målskytt.

Möjligheten att kombinera sporter
Om man ser ur ett säsongs-perspektiv kan futsal och beachsoccer med fördel
kombineras, då de inte överhuvudtaget konkurrerar med varandra säsongmässigt.
Men även fotboll och beachsoccer kan kombineras, då tävlingssäsongen för
beachsoccer i Sverige ännu inte sträcker sig mer än några veckor under sommaren.
(ex i Djurgården Dam kombinerar flera spelare division 1-spel med både nationella
och internationella tävlingar i beachsoccer). Beachsoccer är en fantastisk sport för
barn och unga att utveckla sin speluppfattning och teknik, men även för de aktiva
kan med fördel beachsoccer vara ett komplement för den traditionsenliga fotbollen.
Vi ser även att beachsoccer kan vara ett alternativ för de spelare som på äldre (eller
yngre) dagar vill varva ner.

Kontaktinfo och kommande aktiviteter 
Under året kommer digitala informationsträffar anordnas och prova på dagar för de
som vill testa sporten. Förhoppningen är även att kunna anordna en eller två helger
där riktigt matchspel körs. 
 
För mer information om sporten, kontakta Stockholms Fotbollförbund på
kansli@stff.se eller kommitténs ordförande josefin.bauer@dif.se


