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Handlingar i ärendet:
 Toppning inom barn- och ungdomsidrott, 2003:54

Ärende:
Förtydligande av beslut i Fritids- och kulturnämnden 2003-02-24, FKN §
13/2003, enligt nedan

Toppning inom barn- och ungdomsidrott 

Fritids- och kulturnämndens syn på barn- och ungdomsverksamhet är att alla
barn och ungdomar ska ha rätt till idrott på lika villkor, detta förtydligas genom
beslut FKN § 13/2003, Dnr 2003.10009. 

För att bidra till en god fostran och förhindra en för tidig utslagning inom barn-
och ungdomsidrotten får inte toppning ske under tiden som barn/ungdomar hör
till grundskolan.

Definition av ordet ”toppning” är svårt att göra. Detta beroende till stor del av
våra olika intryck av vad som är toppning. Fritids- och kulturnämnden anser att
Svenska Riksidrottsförbundets policy ”idrotten vill”, eller till riksidrotts-
förbundet anslutet specialförbunds policy ska ligga till grund för barnidrotten.

Resultatinriktad matchning inom lagidrott

Inom ungdomsidrotten är en av de största svårigheterna att tillvarata allas
intressen. Speciellt svårt blir det när ungdomarna själva börjar ha krav på sig
och sina lagkamrater att prestera resultat. En del ungdomar börjar i
ungdomsåren sätta upp egna mål och visioner för sin idrottsprestation. Andra
ungdomar är med för att de tycker idrotten är bland det roligaste de vet. En
gemensam nämnare är att ungdomarna själva vill känna att de utvecklas och
konkurrerar på lika villkor inom sin idrott. Både med det egna laget, men också
att de har samma utgångsläge som sina jämnåriga motståndare från andra
föreningar/lag. 

För att ungdomarna och även ungdomsledarna ska bibehålla sitt intresse för
idrott och ges liknande utgångsläge som jämnåriga lag, tillåts begränsad
resultatinriktad matchning inom ungdomsidrotten från A-ungdomsnivå 
(dvs 14 år).
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Resultatinriktad matchning får således ske från A-ungdomsnivå när det gäller
spel i numerära över- och underlägen, samt i slutet av seriematcher.

Vid cupspel gäller cuparrangörens egna regler om toppning. Saknas sådan
gäller riksidrottsförbundets eller därtill anslutet specialförbunds policy.

Någon ytterligare tolkning eller definition av begreppet toppning utöver vad
som ovan sagts, gör inte Fritids- och kulturnämnden, utan litar till en dialog
med föreningen/föreningarna.

Fritids- och kulturnämnden beslutar:
Att godkänna förtydligande av beslut om toppning/matchning inom barn- och
ungdomsidrotten.


