
Föreskrifter Futsal   

 Ungdom 2022/2023 

 
 

Åldersklasser: 
Flickor  Pojkar  Regler   
F 2010(12-13 år)  P 2010(12-13 år)  Ungdomsfutsal 
F 2009-2008(13-15 år) P 2009-2008(13-15 år) Ungdomsfutsal  
F 2007-2006(15-17 år) P 2007-2006(15-17 år) Futsal 
F 2005-2003(17-20 år) P 2005-2003(17-20 år) Futsal 
       
När det spelas: Mellan november 2022 och februari 2023. 
 Sista speldatum för samtliga seriematcher är 2023-02-26. 
 Matcher går veckovis och hemmamatcher spelas i respektive 

hemmakommun. Läs mer under ”vad som förväntas”. 
 
Spelregler: ”Så spelar vi Futsal”-häftet, Häftet återfinns på följande 

länk: 
https://www.gbgfotboll.se/tavling/futsal/spelformer/ 

   
Registrering & Kom ihåg att spelarna måste vara Futsal 
Laguppställning: ungdomsregistrerade/registrerade innan ni spelar er första 

match! Gäller även F/P 2010 i seriespelet. En utskriven 
digital lagupställning hämtat från FOGIS skall lämnas in på 
samtliga matcher till domaren. 

 
Speltid: Speltid 3*15 min löpande i Ungdomsfutsal 
 Speltid 2*20 min löpande i Futsal 

Allockeringstid 1 timme i hall.  
 
Boll:  Godkänd Futsalboll 
  Ungdomsfutsal - Bollstorlek 3 
 Futsal – Bollstorlek 4 
 
Antal spelare:  F/P 2010: Rekommendation 9 spelare.  

Av dessa spelare får max 4 st spelare vara underåriga. 
Max 2 spelare får vara överåriga (generell dispens) varav en 
får vara på planen. 
 
F/P 2009-2003: Rekommendation 9 spelare. 
Max 12 spelare på laguppställningen 
Av dessa spelare får max 4 st vara underåriga. 
Max 2 spelare får vara överåriga (generell dispens) varav en 
får vara på planen.  

 
   

https://www.gbgfotboll.se/tavling/futsal/spelformer/


Domare: För Flickor och Pojkar födda 2010 så är det hemmalaget (det 
lag som står först i programmet) som tillsätter en lämplig 
domare. 
 
För Flickor och Pojkar födda 2009-2003 så döms matcherna 
av en distriktsdomare som tillsätts av GFF.  

 
Vad som förväntas: Är ditt lag hemmalag ansvarar ni för att det finns minst två 

godkända Futsal-bollar till matchstart. 
 
 Kom ihåg att ni måste vara tillgängliga för spel under 

perioden november – februari. Vi undviker jullovet och så 
gott det går även sportlovet. Vi kan inte garantera att vi kan 
uppfylla önskemål om spelfria helger, exempelvis för 
cupdeltagande. 

 
 De matcher vars lag tillhör Göteborgs, Kungälvs, Lerums, 

Mölndals och Öckerö kommun har vi lagt direkt vid 
publicering av serierna. Övriga kommuners matcher 
kommer enskilda lag/föreningar själva behöva hitta en 
lämplig tid hos sin egna kommun.  

 
Matchändring Om ni måste ändra en match, kontakta motståndarna och  
 kom överens om ny speldag och boka en ny tid hos 

kommunen. OBS! Var noga med att avboka den gamla tiden. 
Samtliga matchändringar ska skickas in (kostnadsfritt för 
F/P 2009) på följande länk: 
https://www.gbgfotboll.se/tavling/futsal/matchandringar
/ 

 
Övrigt: Kom ihåg att kontakta varandra innan match, ett mejl, ett 

SMS eller ett telefonsamtal. Detta för att undvika 
missförstånd. Om man inte meddelat sina motståndare att 
man inte kan spela så debiteras man en WO-avgift på 2000 
kr. Gäller ej F/P 2010. 

 
Kontaktperson: Flickor och pojkar 2010(12-13 år)   

Christoffer Boström, 031 – 7610707, 
christoffer.bostrom@gbgfotboll.se   

  
 Flickor och Pojkar 2009-2003(13-20 år) 
 Jasna Kliko, 031 – 7610702,  

jasna.kliko@gbgfotboll.se   
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