
  

 

BUK 2022 – Cuper/serier vid sidan av 

Vad diskuterades på BUK i frågan? 
”Hur mycket ska StFF jaga arrangörer och deltagande lag i osanktionerade cuper och serier?” 
Det var den fråga som var störst vattendelare. En del tyckte att vi inte skulle jaga alls, andra tyckte vi 
skulle jaga allt och alla.  
Det fanns dock en ganska tydlig majoritet för att vi ska jaga lite hårdare och mer än vad vi gör idag. 
Även deltagande lag kan jagas.  
 
Det fanns dock olika grader i olika överträdelser.  
Det StFF ska jaga hårdast är arrangörer av cuper som spelas med resultat, slutspel och slutsegrare 
under 13 år.  
Det är lite mindre viktigt att jaga cuper som spelar i fel spelform, även om dessa cuper/serier bör 
jagas.  
Om det bara är speldatumet som är fel, är det minst viktigt att jaga.  
Samtidigt menar många att vi ska jaga om tredje part blir drabbad, alltså om en match i S:t Eriks-
Cupen blir inställd eller flyttad på grund av deltagande i en cup. De ska också jagas.  
 
Sammanfattningsvis blir BUK:s uppfattning att det ska jagas hårdare än i dag.  
 
Det efterfrågades också någon form av tabell för vilka straff som kan vara aktuella för de olika 
överträdelserna.  
Typ att en cup för 11-åringar som anordnas med slutspel får böter á x tusen kronor. 
Medan en cup som spelas i fel spelform får böter á y tusen kronor osv.  
 
Ett förslag kom upp om att det borde in i Föreningscertifikatet.  
Att klubben lovar att deras lag endast ska delta i sanktionerade cuper.  
 
 
Hur tänker/agerar StFF? 
Vi har precis i dagarna lämnat in ett tävlingsärende på lag som uppenbart deltagit i en cup för 11-
åringar som arrangerades med resultat, slutspel och slutsegrare. För första gången har vi anmält 
deltagande lag till tävlingskommittén (TK). Vi får snart ett första svar på hur TK agerar kring detta. 
 
Vartefter fler fall kommer in, av olika art, så gissar vi att TK kommer landa i någon form av 
”standardstraff” för olika förseelser och i och med det kanske vi kan få fram en ”tabell” som 
efterfrågas.  
DOCK, inget fall är det andra likt, variationer på straff/inte straff kommer vara stor. Så tabellen 
kommer vara långt ifrån perfekt, om vi tar fram någon.  
 
Tanken kring föreningscertifikatet får vi ta med oss. Tidigast till säsongen 2024 i sådant fall.  
Kanske en fråga för nästa års BUK? 
 
 

Stockholms Fotbollförbund 
 


