VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Spel 9 mot 9 2021
Vi ger här en information om hur spel 9:9 hanteras i följande serier där det normalt
spelas 11:11. Texten återfinns också i Tävlingsbestämmelserna, sid 86-87.
Komplettering gällande spel mot 9 mot 9 för äldre lag än 14 år (normalt 11 mot 11):
Spel 9 mot 9 tillåts i damer division 4, Utveckling damer och herrar samt Flickor, division 3 och
Pojkar division 4-5. Lag som vill ha möjligheten att spela 9 mot 9 i dessa serier ska anmäla detta
till DTK för beslut i varje enskilt fall.
Lag som fått tillstånd att vid behov spela 9 mot 9 har att rätta sig efter följande:
Laget kan spela 9 mot 9 om man har max 12 spelare att tillgå. Har man 13 spelare eller fler spelar
man 11 mot 11.
Då två lag som båda fått tillstånd att spela 9 mot 9 möts:
Om båda lagen önskar spela 9 mot 9 gör man det enligt ovan.
Om det ena laget (lag 1) vid matchtillfället har tillgång till 13 eller fler spelare meddelar man
motståndarlaget (lag 2) detta. I och med detta kan lag 1 använda full trupp, dvs maximalt 18
spelare (16 i divisionsspelet). Lag 2 använder maximalt 12. Samma förfarande gäller förstås om
ett ”anmält 9 mot 9-lag” möter ett ”anmält 11 mot 11-lag”.
Om båda lagen önskar spela 11-manna genomförs matchen som vanligt.
I samband med kallelsen, senast fyra dagar före match, stämmer lagen av hur spelarläget är och
kommer fram till hur matchen ska genomföras. Givetvis kan förutsättningarna ändras fram till
matchdagen och då tas en ny kontakt.
Spel 9 mot 9 tillåts dessutom för Pojkar div 4-5 och Flickor div 2-3. Förening kan, men behöver
inte, vid anmälan till seriespel för övriga serier där 9 mot 9 tillåts, ange att man avser att spela 9
mot 9.. Överenskommelse om vad som ska gälla i aktuell match ska göras med motståndarlaget i
samband med kallelse, senast fyra dagar före matchdagen. Lag som önskar spela 9 mot 9 i dessa
divisioner får endast ha tre (3) avbytare medan motståndarlaget tillåts ha sju (7)) stycken. Har
man 13 spelare tillgängliga spelar man 11 mot 11.
Planmåtten för 9 mot 9 senior på en 11 mot 11-plan: Mål och mållinje flyttas fram till befintlig
målområdeslinje som förlängs och utgör kortlinje. Som straffområde används befintligt
straffområde minus målområdet. Straffpunkten placeras 11 meter från mål.
I spel 9 mot 9 för seniorer sant divisionsspelets Pojkar div 4-5 och Flickor div 2-3 tillämpas samma
regelverk som i 11 mot 11.
Vid kval till division 3, damer ska spel 11 mot 11 gälla.
Spel 9 mot 9 tillåts inte i DM.
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