
  

 

Cup-sanktioner 

Bakgrund 
Enligt dagens tävlingsbestämmelser måste alla cuper som genomförs vara sanktionerade. Det är 
gratis att ansöka om sanktion och alla cuper som söker får det om man uppfyller tre viktiga områden.  

- Rätt spelform för åldern 

- Inget slutspel eller resultat i cuper upp till 13 år 

- Rätt speldatum, det finns särskilda tillståndsperioder. Cuper får inte anordnas under ordinarie 

S:t Eriks-Cupsperiod då ett annat lag då missar att spela sin match den helgen.  

Nuläge 
StFF har fram till idag försökt påverka arrangören av cuper. När vi får reda på en cup som är 
osanktionerad tar vi kontakt med arrangören. Vi berättar om vilka regler och riktlinjer man måste 
följa för att arrangera en cup. I de allra flesta fall räcker det, arrangören brukar ändra 
tävlingsbestämmelser utifrån gällande regler och riktlinjer. I de fall arrangören inte ändrar sig gör vi 
ett tävlingsärende där TK kan besluta om böter till arrangören.  
 
I dag arbetar vi inte med deltagande lag i osanktionerade cuper, endast med arrangörer.  
 
I ett möte mellan distrikten kom vi fram till vikten av ett gemensamt synsätt kring dessa frågor. 
Något vi inte har idag. Det finns distrikt idag som hotar alla deltagande lag i en osanktionerad cup 
med böter upp till 25 000:-. Andra distrikt gör ingenting eller är inte medvetna om problemet.  
De flesta distrikt har inga problem med detta, problemet är som störst i storstadsregionerna.  
 
Trend 
Vår uppfattning är att cuper som genomförs utan sanktion blir vanligare och vanligare.  
Det blir också mer vanligt att företag arrangerar cuper. Vill vi komma åt dom måste vi gå på de 
deltagande lagen.  
Fler och fler cuper anordnas av Stockholmslag i andra distrikt än Stockholm.  
Idag finns det föreningar i vårt distrikt som endast arrangerar cuper. Man har inga egna fotbollslag 
utan enda verksamheten man bedriver är att arrangera cuper, ofta i andra delar av landet.  
 
Här nedan följer ett antal avanonymiserade exempel från verkligheten att diskutera kring.  
Exempel 
Exempel 1 – Cup arrangerad av företag 
Ett företag arrangerar en cup i Stockholm. 16 lag från fyra olika distrikt ska delta. Cupen är 
arrangerad för 11-åringar. Inga kontakter har tagits med respektive distrikt och cupen är 
osanktionerad. Då arrangören är ett företag kan dom inte heller söka sanktion.  
 
1a) Cupen spelas i rätt spelform, på rätt datum och utan resultat och slutspel.  
1b) Cupen spela i rätt spelform, men fel datum. Cupen spelas under ordinarie S:t Eriks-Cupshelg.  
1c) Cupen spelas i fel spelform, 9 mot 9. 
1d) Cupen spelas i fel spelform, 9 mot 9, samt med resultat och slutspel.  
 
Frågeställningar 
Hur bör StFF agera? 
Arrangören är inte medlem i StFF och vi kan inte starta ärenden mot en icke-medlem. Om vi ska agera 
måste vi göra det mot deltagande lag.  
I vilka fall och hur bör vi agera mot deltagande lag?  



  

 

 
 
Exempel 2 – Föreningsdriven cup 
En föreningsdriven cup arrangeras för 13-åringar. 16 pojk- och 16 flicklag deltar.  
Arrangören söker inte tillstånd.  
2a) Cupen spelas i rätt spelform och på rätt datum.  
2b) Cupen spelas i rätt spelform, men fel datum. Cupen spelas under ordinarie S:t Eriks-Cupshelg.  
2c) Cupen spelas i fel spelform, 11 mot 11.  
 
Frågeställningar 
Hur bör StFF agera? 
Här kan vi välja att agera mot arrangör och/eller deltagande lag.  
I vilka fall och hur bör vi agera mot deltagande lag?  
 
Exempel 3 – ”Matchcamp” 
2 lag från ett annat distrikt förlägger träningsläger i Stockholm. Lag från ett annat distrikt bjuder in 
två Stockholmslag till ”träningsmatcher” i fel spelform. Det är 13-årslag som spelar 11 mot 11. 
”Träningsmatcherna” spelas som om det vore semifinaler och final/match om 3-4 pris.  
 
Frågeställningar 
Hur bör StFF agera? 
Ser vi detta som en cup eller som enstaka träningsmatch?  
 
Exempel 4 – Rätt arrangerat men lag i fel årskull 
En föreningsdriven cup arrangeras i åldern 15 år. Cupen får sanktion, den ska genomföras i 11 mot 11 
vilket är rätt spelform och den ligger rätt i tiden.  
Däremot visar det sig att merparten av lagen som deltar i cupen (cirka 60%) är rena 14-årslag.  
 
Frågeställningar 
Hur bör StFF agera? 
Om vi ska agera, ska vi agera mot arrangör eller felaktigt deltagande lag?  
Vilket ansvar kan man lägga på arrangören? 
Om 100% av lagen är i fel årskull, ändrar det något?  
 
Exempel 5 – Osanktionerad i efterhand 
En cup för 11-åringar arrangerad av ett företag har upptäckts i efterhand. Cupen genomfördes för en 
månad sedan. 16 lag deltog i cupen.  
5a) Cupen arrangerades i fel spelform 
5b) Cupen arrangerades med resultat och slutspel.  
 
Frågeställningar 
Hur bör StFF agera? 
Om vi ska agera så behöver vi agera mot deltagande lag.  
Hur lång är preskriptionstiden?  
 
 
 
 


