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Detta dokument beskriver Ösmo fotbolls övergripande verksamhetsidé 

 

Utöver föreningens stadgar gäller följande för ungdomsfotbollen: 

 

Ösmo fotboll är en breddförening.  

Alla som betalt medlemsavgift och tränar regelbundet spelar regelbundet matcher. 

 

Spelare i rätt åldersgrupp.  

Som spelare i Ösmo fotboll tränar man och spelar med det lag som motsvarar ens 

födelseår. 

 

Seriespel i rätt åldersgrupp.  

Ösmo fotbolls lag i Sanktan spelar i serier avsedda för respektive åldersgrupp. 

 

Inga värvningar alls.  

Däremot är alla välkomna att spela i Ösmo fotboll och söka sig till föreningen 

genom naturliga övergångar. 

 

Utbildade ledare.  

Ösmo fotboll har som målsättning att alla lag ska ha utbildade ledare. 

 

 

Ösmo Fotboll arbetar i enlighet med det av STFF utfärdade 

Föreningscertifikatet som föreningen tecknat:   

Stockholms Fotbollförbund följer Svenska Fotbollförbundets långsiktiga arbete för 

att tillsammans med sina medlemsföreningar utveckla Stockholms ungdomsfotboll. 

Riktlinjer och ledstjärnor har sammanfattats i ”Fotbollens spela, lek och lär”.  

En annan förutsättning är att utvecklingsarbetet sker i samarbete mellan förbund 

och medlemsföreningarna. Det är Stockholms Fotbollförbunds ambition och vilja att 

samtliga föreningar med lag i förbundets S:t Eriks-cup förbinder sig att följa de 

särskilda riktlinjer som anges i det Föreningscertifikat som är upprättat mellan 

Stockholms Fotbollförbund och respektive förening (se nedan).  

 

Spel- och startgaranti för en sund barn- och ungdomsfotboll 

 

Allmänt menar förbundet att matchen är ett inlärningstillfälle och en del av 

spelarnas fotbollsutbildning. Resultatet är inte någon bra måttstock för hur bra 

verksamheten är.  

 

Spelgaranti innebär att alla spelare som är kallade till match även spelar i 

matchen.  

 

Startgaranti innebär att alla spelare regelbundet under året ska få spela från 

start.  

 

Nolltolerans i sig är ingen ny regel, den innebär att regelboken skall följas strikt – 

svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med 

grov utvisning. Detsamma gäller om man skriker ut könsord eller andra kränkande 

ord. Detta medför automatiskt minst en match avstängning för spelaren samt att 

en anmälan lämnas till Disciplinkommittén för handläggning. 
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Värvningar, ”StFF skall motverka alla former av värvningar, speciellt i 

åldersgrupper upp till och med 14 år.” 

Värvning är när en företrädare för förening tar aktivt förstahandskontakt med 

spelaren/spelarens vårdnadshavare i annan förening i syfte att få spelaren att byta 

förening.  

Se ovan för Ösmo fotbolls särskilda riktlinjer kring värvningar. 

 


