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Förord
Gåfotboll är en fin lagsport med låg tröskel som redan spelas av tiotals föreningar inom 
social- och hälsovården runtomkring Finland. Gåfotboll är ett vackert spel. Vi uppmunt-
rar även dig att testa grenen och delta i verksamheten!

Denna handbok erbjuder dig den nödvändiga förståelsen över grenen och ger tips för 
att komma igång med lag- och träningsverksamhet samt handledning. Vi har försökt att 
hålla handboken så enkel och kompakt som möjligt. Att inleda gåfotbollsverksamhet 
och att driva den är enkelt och roligt! Ingen tidigare spel- eller handledningserfarenhet 
krävs. Det viktigaste är en glad och modig attityd samt att man är beredd att testa nytt.

Instruktionerna i denna handbok är inte benhårda. Deras syfte är att stötta verksam-
heten och de får anpassas fritt enligt vad som passar er bäst. Det viktigaste med gåfot-
boll är att vara tillsammans och ha det kul! Om alla trivs på träningarna är verksam-
heten säkert bra, oavsett om planens gränser var rätt ritade eller om en del av reglerna 
glömdes bort i stridens hetta. 

Med önskan om glada spelstunder

Aapo Kotkavuori
Projektledare
Gåfotboll-projektet
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Inledning

Gåfotboll – 
vad och varför?

Gåfotboll är en lagsport som utvecklades 
från fotboll i början av 2010-talet och där 
låg starttröskel samt tillgänglighet är i fo-
kus. Att springa, spela med huvudet och 
kontakter är förbjudna i gåfotboll, vilket 
gör den en utmärk motionsform för dem 
som inte kan delta i traditionella lagspor-
ter till exempel på grund av farten. 

GÅFOTBOLL – LAGBOLLSSPORT MED 
LÅG TRÖSKEL. Syftet med grenen är att 
möjliggöra lagbollsport för dem som fin-
ner att springandet och hårdare kontak-
ter inte passar för dem. Grenens regler är 
utvecklade så att så många som möjligt 
skulle kunna spela gåfotboll. När ni pla-
nerar lagets spelverksamhet utgå alltid  

 
ifrån hur ni kan anpassa grenen och dess 
regler så att alla som vill skulle ha möjlig-
het att delta. Reglerna behöver inte följas 
ordagrant. Vid behov kan kontakter för-
bjudas helt, bollens höjdbegränsning kan 
sänkas och farten saktas ytterligare, ifall 
tröskeln till att delta blir lägre på detta 
sätt. 

Att gå är en lättare motionsform än att 
springa. På grund av det lugnare spel-
tempot och fåtal kontaktsituationer är 
grenen även lätt att börja. Det är lätt att 
involvera sig i verksamheten även om 
man har dålig kondition eller om det är 
ett tag sedan man har sysslat med idrott.  
Tack vare regeländringar framhävs inte 
spelarnas skicklighet eller fysiska skill-
nader på ett betydligt sätt. På så sätt blir 
spelet mer jämlikt och det är betydelse-
fullt och roligt för alla deltagare. När man 
spelar fotboll gående, framhävs lagspel 
mer och mer: det går inte att spela själv-
iskt, utan alla deltagare måste ta hänsyn 
till varandra. 
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GÅFOTBOLL SOM STÖD TILL SOCIAL- 
OCH HÄLSOVÅRDSVERKSAMHETEN.  
För social- och hälsovårdsorganisation-
ernas kunder är gåfotbollens förmåner 
mångsidiga. Gåfotboll främjar både psy-
kiskt, fysiskt som socialt välmående. Gre-
nen passar nästan alla. I gåfotboll lämnas 
alla titlar och status i bakgrunden och 
klyftan i det traditionella handledare–
kund-förhållandet blir lägre eller ändras 
betydelsefullt. Ifall ett enskilt tränings-
pass samlar ihop deltagare från olika or-
ganisationer, fungerar grenen även som 
ett bra forum för nätverkande. 

Enligt Gåfotboll-projektets spelarenkät 
från år 2019 var de viktigaste sakerna med 
gåfotboll nya spelkompisar, att förbättra 
konditionen samt nykterhet. 82 procent 
av dem som besvarade enkäten berättade 
att de hade fått nya spelkompisar via gå-
fotboll. 81 procent av respondenterna rap-
porterade att deras fysiska kondition hade 
blivit bättre medan 58 procent berättade 
att antalet nyktra dagar hade blivit fler. 

I enkäten frågades även hur gåfotboll har 
påverkat spelarens självkänsla och -kän-
nedom på planen och utanför den. Drygt 
90 procent av respondenterna upplevde 
att modet att bemöta människor hade 
ökat på grund av fritidsintressen. 84 pro-
cent hade lärt sig att lita mera på sina 
egna förmågor. Även antalet betydelse-
fulla relationer hade ökat (80 %) och vid 
sidan om gåfotboll hade mängden av an-
nan motion ökat (69 %).

”Tack vare gåfotbollen känner jag att 
jag kan någonting, medan jag kände 
underlägsenhet under skoltiderna.” 

”Jag överträffar mig själv både psy-
kiskt och fysiskt under varje träning och 
spel.” 

”Jag tycker om att spela gåfotboll i bra 
sällskap utan större press. Kvinnor och 
män ryms bra på samma plan.” 

(Gåfotboll-projektets spelarenkät, 2019)
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GRENENS HISTORIA. I sin nuvarande 
form har gåfotboll spelats sedan 2011, då 
Chesterfield Senior Spireites, en idrotts-
grupp för över 55-åriga, grundades i Eng-
land. Med Chesterfields ledning spelades 
de första matcherna med tre mot tre-prin-
cipen utan målvakter och utan noggran-
nare regler. Laget blev dock mer och mer 
populär i rask takt, vilket ledde till att reg-
lerna justerades så att antalet spelare på 
planen blev större och grenen fick även 
officiella regler som ratificerades av Eng-
lands fotbollsförbund. År 2018 deltog över 
40 spelare i Chesterfields gåfotbollslagets 
träningar varje vecka. 

Det första gåfotbollsspelet spelades dock 
innan någon av Chesterfields seniorlagets 
spelare hade ens fötts. För exakt 88 år se-
dan möttes två lag, formade av Derbys och 
Crewes gamla järnvägsarbetare, i staden 

Derbys fotbollstempel Baseball Ground, 
som senare stängdes 1997. Inträdesbiljet-
terna kostade 3 brittiska pence för ståplat-
ser och 6 brittiska pence för sittplatser. To-
talt 1 500 nyfikna samlades på plats för att 
heja på dessa två lag där ingen av spelarna 
var yngre än 65 år. 

Lokaltidningen Derby Telegraph skrev föl-
jande om det 1–1 oavgjorda spelet:  

”Flintskalliga hjässor, vita mustasch 
och röda ansikten var dagens ord. En 
av männen hade till och med glasögon 
på sig när han spelade. Spelarnas sam-
manlagda ålder var 741 hos Derby och 
733 hos Crewe.”

Derbys och Crewes gåfotbollsmatcher 
blev en årlig tradition fram till att man ef-
ter år 1936 avstod från att arrangera dem. 
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Följande markering av gåfotboll är från 
Chesterfield från år 2011. Idag finns det 
cirka 1 200 gåfotbollslag i hela Storbri-
tannien. Den största evenemangen inom 
gåfotbollshistorien hittills arrangerades i 
Skottland i juni 2019, då över 700 spelare 
deltog i Skottlands mästerskapsturne-
ring. 

Till Finland anlände gåfotboll just från 
Skottland, där en ny spelargemenskap 
föddes bland missbruk- och mentalhäl-
sorehabiliteringsklienter. Socialpsykia-
triska föreningarna i Finland började först 
experimentera med gåfotboll år 2017, 
och på våren 2018 startade Kukunori-gå-
fotbollsprojektet. Vårt lands första gåfot-
bollsturnering, Kukunori Cup, spelades 
på Braheplan i Helsingfors i augusti 2018. 

Nu, år 2021, finns det cirka 35 gåfotbolls-
lag i Finland och cirka 70 organisations-
aktörer är med i verksamheten. 

GÅFOTBOLL-PROJEKTET KORTFATTAT. 
Kukunori ry:s treåriga Gåfotboll-projekt 
(2018–2020) är finansierad av STEA och 

dess syfte är att skapa förutsättningar 
för social motionering för missbruk- och 
mentalhälsorehabiliteringsklienter. Pro-
jektet hjälper aktörer inom social- och 
hälsovården att starta gåfotbollsverk-
samhet och i att förbinda det till en del av 
organisationens verksamhet. 

Den här handboken har skapats av Gå-
fotboll-projektets medarbetare Rauni 
Koikkalainen, Aapo Kotkavuori och Ma-
tias Sakko i samarbete med organisa-
tioner och grenentusiaster och den har 
sammanställts av frågor och erfarenheter 
som framkommit under projektet. Den-
na handbok är skriven för aktörer inom 
missbruk- och mentalhälsovården som 
funderar på att bifoga social motionering 
till en del av sitt rehabiliteringsarbete. 
Handboken behandlar koncist de olika 
faserna av gåfotbollverksamhetens orga-
nisering, allt från kartläggning av intres-
serade spelare till etablering och finan-
siering av verksamheten. 



8 9

Att starta gåfotbollsverksamhet är lätt 
och enkelt. Man behöver inte mycket för 
det: nödvändiga är bara spelare, boll och 
någon lämplig plats! I detta kapitel hittar 
du instruktioner till vad som bör tas hän-
syn till innan första träning. 

Lagverksamhet
och träningar
ATT KARTLÄGGA SPELARE OCH BJUDA 
MED DEM. KAtt påbörja gåfotbollsverk-
samheten börjar med att kartlägga po-
tentiella spelare. Tröskeln till att börja en 
ny gren kan vara hög i början, och det kan 
vara svårt att få ihop ett helt träningsgäng 
av en organisations kunder. Därför är det 
önskvärt att man samarbetar till exempel 
med andra aktörer inom närområdet. Det  

 
 
 
 
är även viktigt att informera tillräckligt  
inom den egna organisationen särskilt i 
början. 

Det bästa sättet att bjuda in spelare till la-
get är att arrangera ett kort informations-
evenemang. Där kan man kort presentera 
grenens idé och regler, personligen träffa 
folk som ska bjudas in på laget samt be-
svara deras frågor. Före evenemanget är 
det även bra att bestämma plats och tid 
för när man kan testa grenen. På detta 
sätt får de intresserade en chans att ge-
nast bekanta sig med grenen genom att 
spela. Det är bra att annonsera även i so-
ciala medier om er lag behöver fler spe-
lare. 

Videor och bilder på gåfotboll hittar du 
på vår hemsida och det kan hjälpa lindra 
eventuell blyghet att gå igenom dem till-

1. Förberedelse
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sammans med spelarna. Dock konkreti-
seras saken alltid bäst genom att visa och 
prova, inte genom att berätta.  

TRÄNINGSPLATS OCH -TID. I praktik går 
det att spela gåfotboll på vilken som helst 
jämn grund där det går att tydligt marke-
ra planens gränser. Ifall spelarnas enga-
gemang är tvivelaktigt i början kan det 
vara klokt att spela till exempel i närpar-
ken utan bokad och betald tur. När verk-
samheten etablerat sig är det önskvärt att 
boka en återkommande, veckovis tur för 
att skapa en rutin. 

Bland annat i Helsingfors, i Uleåborg och 
i Vanda har stadens idrottstjänster gått 
med på att stötta social- och hälsovårds-
organisationernas gåfotbollsverksamhet 
genom att erbjuda gratis planturer. Kon-

takta dina lokala idrottstjänster och fråga 
om samarbetsmöjligheter. 

ATT INFORMERA OM TRÄNINGAR. Efter 
att man säkerställt träningsplatsen och 
-tiden är det dags att informera om trä-
ningen. Det är bra att komma överens om 
en gemensam informationskanal redan 
när man bildar laget. Traditionella Whats-
App- och sms-ringar är fortfarande funge-
rande sätt att säkerställa att alla spelare 
är uppdaterade om träningstider. Varje 
organisation som är med i verksamheten 
borde välja en ansvarig som ser till att in-
formera den egna organisationen. Även 
service erbjuden av tredje parter, såsom 
nimenhuuto.com, är bra och enkla sätt 
att hålla koll på när man tränar och vilka 
kan komma.  
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Vad behövs för 
gåfotboll?

PLATS. Vilket som helst ställe där det är 
tryggt att spela och där man tydligt kan 
markera planens gränser kan betjäna 
som gåfotbollsplan. Rekommenderade 
spelgrunder är gräs- och konstgräspla-
ner men även sandplaner och skolornas 
gymnastiksalar passar bra till att spela 
gåfotboll. Det viktiga är att observera att 
planen skall vara rektangulär till formen. 
Den rekommenderade storleken för pla-
nen är 25–50 meter i längden och 16–35 
meter i bredden.

I början av spelverksamheten är det 
ännu inte nödvändigt att boka egen trä-
ningstur. Det går bra att testa grenen ex-
empelvis i parken där man kan använda 
till exempel bänkar eller koner som mål. 
När verksamheten har etablerat sig lönar 
det sig att fråga till exempel kommunens 
idrottstjänster om egen träningstur.

SPELARE. Om man vill kunna spela på 
träningarna, vore det bra att åtminstone 
sex spelare var närvarande. Då kan man 
spela tre mot tre utan målvakt. När man 

spelar utan målvakt lönar det sig att må-
lens storlek är tillräckligt liten för att man 
skall kunna försvara målet även utan 
målvakt. 

Det finns ingen övre gräns för antalet 
spelare. I gåfotbollsspelen kan det vara 
10–20 spelare samtidigt på planen, lite 
beroende på planens storlek.  Om det 
börjar vara för trångt på planen kan man 
dela gruppen till två separata spel eller 
använda avbytare. Om till exempel 20 
spelare är närvarande på träningen, kan 
man spela så att båda lagen har samtidigt 
sex spelare och målvakt på planen. Då 
har båda lagen kvar tre avbytare. 

Det är ofta klokt att använda avbytare, ef-
tersom det erbjuder spelarna en liten vi-
lopaus och möjlighet till att dricka vatten. 
När man använder avbytare är det dock 
viktigt att se till att speltiden fördelas så 
jämt som möjligt mellan alla deltagare. 

BOLL OCH MÅL. När man spelar utomhus 
rekommenderas bollstorlek 5, men vilken 
som helst boll som inte orsakar skaderisk 
för spelarna passar till att spela. Inomhus 
passar en futsal-boll. Bollen måste vara 
hel och tillräckligt hård. Om möjligt, är 
det bra att ha med flera bollar på träning-
arna för olika övningar och uppvärmning. 

För gåfotboll rekommenderas fotbollens 
juniormål eller handbollsmål. När målen 
är mindre, är det lättare att spela som 
målvakt och spelet blir mer jämnt. Om 

Var kan man spela? 
Behöver man  

boka tur?

Hur många spelare behövs det? 
Var kan man hitta spelare? Var 

kan man hitta ett lag för sig själv?

Hurdan boll passar? 
Hurdana mål är lämpliga 

för gåfotboll?
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spelplanen saknar junior- eller handbolls-
mål, kan målen vid behov markeras med 
koner eller till exempel med ryggsäckar 
eller spelkassar. Brist på mål behöver inte 
ses som ett hinder för att spela! 

ANNAN SPELUTRUSTNING. I gåfotboll 
finns det inga andra begränsningar gäl-
lande spelutrustning än att spelkläderna 
och -utrustningen får inte orsaka risk för 
spelaren själv eller för andra. Vilka som 
helst kläder som känns bra för att motio-
nera och spela passar bra för gåfotboll. 

Om så önskas kan spelare använda dobb-
skor, benskydd och målvaktens hand-
skar, men dessa är inte nödvändiga. Dock 
rekommenderas användandet av ben-

skydd. I gåfotboll är träffar riktade mot 
ben mer sällsynta på grund av den sakta-
re farten, men man bör komma ihåg att 
även när man går kan benen smälla ihop. 

Om möjligt, lönar det sig att skaffa spel-
västar för laget. Med hjälp av västarna är 
det lättare att dela och urskilja lagen från 
varandra under träningen och spelet fly-
ter bättre. Ifall laget inte har spelvästar, 
kan man komma överens om att varje 
spelare tar med sig en ljus och en mörk 
tröja till träningen. Då kan lagen delas 
med hjälp av tröjornas färg. 

Varje deltagare tar med sig egen vat-
tenflaska. Ifall det inte finns tillgång till 
dricksvatten på träningsplatsen, är det 
bra att nämna det på förhand. 

Trots att skaderisken är låg i gåfotboll bör 
man också ha med sig förstahjälpsför-
packning som innehåller förband (sårför-
band, plåster, hudtejp), rengöringsmedel 
samt ispåsar på träningen. 

Behöver målvakten handskar? 
Bör man skaffa benskydd 

och dobbskor?
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Träningar och att spela är intressets kär-
na. I detta kapitel hittar du de centrala 
sakerna, som är bra att ta hänsyn till när 
man planerar träningarna. Saker som be-
handlas nedan är dock bara förslag. Det 
finns ingen rätt eller fel i gåfotbollsträ-
ningar och varje lag får utveckla verksam-
heten och träningarna så att det passar 
just för dem. Det viktigaste på träningar-
na är spelglädje och att ha det roligt! 

Före träning
Spelledaren planerar träningarna på 
förhand. När träningens innehåll är ge-
nomtänkt i förväg, är det trevligt och lätt 
för alla att vara med. Först och främst 
underlättar det spelledarens egen upp-
gift. Träningen kan i sin enkelhet bestå 

av uppvärmning, spel och nedvarvning. 
Det räcker att spelledaren har en idé om 
vad som görs som uppvärmning, hur man 
spelar och hur man varvar ner till slut. 
Samma träningsplan kan gott och väl an-
passas i stora drag från vecka till vecka. 
Då och då är det dock bra att fråga spe-
larna om de är nöjda med träningarnas 
struktur och innehåll. 

I BÖRJAN AV TRÄNINGEN. Innan första 
gemensamma träning lönar det sig att 
reservera tillräckligt med tid till att gå 
igenom reglerna samt avgöra lagets ge-
mensamma värderingar, som kan vara 
till exempel att uppmuntra andra, att ta 
hänsyn till andra samt att respektera an-
dra. För en del spelare kan gåfotboll vara 
deras första fritidsintresse och att börja 
med det gör dem väldigt nervösa. Därför 

2. Spelinstruktioner
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kan det vara en bra lösning att samlas vid 
organisationens kontor och fortsätta till-
sammans därifrån till träningsstället sär-
skilt före den första träningsgången. 

Det är bra att handledaren ser till att ut-
rustningen som behövs för att spela är 
med på träningen i gott skick (t.ex. bollar-
na ifyllda och västarna rena). Uppgiften 
kan även skötas av en annan lagmedlem. 
Därtill är det bra att handledaren, gärna 
tillsammans med andra deltagare, förbe-
reder spelplanen innan träningspasset 
börjar (lägger målen på plats och marke-
rar målområdet samt planens gränser). 

I början av träningen är det bra att repe-
tera gåfotbollens centrala regler, särskilt 
om det är första gången man tränar eller 
om gruppen har fått nya spelare. För re-
petition räcker de vanligaste situationer-
na som nämns i denna handbok. 

UPPVÄRMNING. Uppvärmning är en vik-
tig del av träningen. En bra uppvärmning 
kan betydligt minska risken för idrotts-
skador. Trots att gåfotboll är lugnare till 
tempot än fotboll, kan det framkomma 
överraskande situationer under spelet 
som kan orsaka skador. 

Till exempel att gå, lyfta på knäna, spar-
ka sig själv i rumpan med hälarna när 
man springer samt utfallssteg är lämp-
liga sätt att värma upp för gåfotboll. Det 
rekommenderas också starkt att man tar 
bollarna med redan i uppvärmningen. Ett 
bra sätt att värma upp med bollen kan 
vara att gå och passa boll i små grupper. 
Till exempel traditionell brännboll funge-
rar också bra som uppvärmning. De som 
ska brännas kan placera sig till exempel i 
planens mittcirkel och de som ska brän-
na kan placera sig längs planens gränser. 

Som säregenhet kan man testa att spar-
ka bollen i stället för att kasta den. Det 
viktigaste med uppvärmningen är inte 
enstaka rörelser utan att man rör på hela 
kroppen och att kroppen blir varm på ett 
sätt som passar var och en. 

Man kan också komma överens med la-
get att spelarna planerar och leder upp-
värmningen turvis. På detta sätt får man 
omväxling till träningen och alla som 
vill kan delta i lagets verksamhet utöver 
spelandet. Idéer för uppvärmning hittar 
man lätt till exempel på YouTube med 
sökorden football/soccer warm up. Det 
är dock bra att ta hänsyn till att det kan 
finnas spelare i laget som inte vill leda 
uppvärmning. Det är bra att laget ger ut-
rymme för var och en att vara sig själv och 
delta på ett sätt som passar en själv – o 
ena sidan erbjuds deltagare möjligheter 
till ansvarstagande och o andra sidan ger 
man utrymme och fred. 

ÖVNINGAR. Prestationsorienterad, tek-
nisk tränande har inte central roll i gå-
fotboll. Spelledaren förväntas inte ha 
tidigare spelbakgrund eller kunnande 
inom grenen. Ifall det finns spelare i la-
get som inte har tidigare erfarenhet av 
fotboll eller gåfotboll, är det dock bra att 
använda en kort stund av träningen till 
att öva grundläggande färdigheter inom 
fotboll: att passa och ta över bollen, att 
dribbla och skjuta bollen. Redan be-
hjälplig förståelse över bollhantering och 
gåfotbollens grundläggande kunskaper 
underlättar spelandet betydligt och gör 
spelet roligare. Vem som helst kan lära ut 
grundkunskaper, och hjälp till detta finns 
i vid utsträckning på YouTube, bl.a. på Gå-
fotbollens egna YouTube-kanal. 
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Regler och spel

REGLER. Gåfotbollens regelbok hittar 
du på www.kävelyfutis.fi. Du kan även 
beställa en tryckt version av handboken 
genom att kontakta gåfotbollens projekt-
medarbetare. Kontaktinformation hittar 
du på vår hemsida. 

Gåfotbollens regler har huvudsakligen 
byggts på traditionella fotbollsregler, 

men det finns även skillnader. Gåfotbol-
lens viktigaste särdrag är avsaknad av 
springande, nickbollar och kontakter. 
Syftet med dessa regler är att möjliggö-
ra spelandet för alla som vill genom att 
sänka tröskeln till att börja och genom 
att göra spelandet tryggt för alla. Nedan 
presenteras de centrala regelskillnaderna 
jämfört med fotboll. 

• Det är förbjudet att springa. Att 
gå är det enda tillåtna sättet att för-
flytta sig i gåfotboll. Definitionen av 
att gå är att endera foten måste hela 
tiden röra planens yta. Ifall spelaren 
tar löpsteg, får motsatta laget indi-
rekt frispark. Ifall regelbrottet upp-
repas för tredje gången får motsatta 
laget straffspark. 

• Alla kontakter riktade mot benen 
är förbjudna. Om spelaren i sitt för-
sök att ta bollen eller annars träffar 
motståndarens ben, får motståndar-
en indirekt frispark.

• Bollen får inte nickas med huvu-
det. Om spelaren nickar bollen med 
huvudet, får motståndaren indirekt 
frispark från stället där nickandet 
skedde.

• Bollen bör hela tiden stanna ned-
anför målribban. Om bollen avsikt-
ligt sparkas högre än målribban, får 
motståndaren indirekt frispark från 
stället varifrån bollen sparkades. 
Ifall bollen av misstag far högre än 

målribban, till exempel som följd av 
målvaktens räddning, fortsätter spe-
let som vanligt. 

• Offside är inte i bruk.
• I stället för sidlinjekast används 

sidlinjespark. När bollen överskri-
der sidlinjen, fortsätter spelet med 
sidlinjespark.

• Spelarbyten av och an är tillåtna.
• Endast målvakten får spela inom 

straffområdet. I gåfotboll har man 
markerat en egen halvcirkelformad 
målgård för målvakten. Målvakten 
får inte spela utanför detta område 
och utespelarna får inte spela inom 
målgården. Om målvakten kommer 
utanför målgården eller om en spe-
lare från det egna laget kommer in 
på målgården, fortsätter spelet med 
motståndarens indirekta frispark. 
Om en motståndare kommer in på 
målgården, fortsätter spelet med in-
direkt frispark, som målvakten får ge 
från vilket som helst ställe innanför 
målgården.

MED DESSA REGLER KOMMER DU IGÅNG
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SPELVARIANTER
Utöver vanligt fritt spel kan man ibland 
använda spelvarianter som utvecklar 
laget spelmässigt eller socialt. Nedan 
presenteras några tilläggsregler med 
hjälp av vilka man kan utveckla lagets 
samspel och befrämja det att lagets alla 
spelare jämställt kan delta i spelet. 

· Spel med tre beröringar 
Spelaren får använda sammanlagt tre 
röringar åt gången och under dessa 
måste bollen passas eller avfyras. Om 
spelaren rör bollen fler än tre gånger 
utan att någon annan rör den emel-
lan, leder regelbrottet till att motsatta 
laget får indirekt frispark. Syftet med 
denna spelform är att se till att alla 
utespelare kan delta i spelet och att 
inga enstaka spelare kan kontrollera 
spelet trots deras eventuella tekniska 
överläge. 

· Varje spelare måste röra vid bollen  
 innan man gör mål

Lagets varje utespelare måste röra vid 
bollen innan man kan försöka göra 
mål.  Denna variant fungerar bäst när 
träningens gruppstorlek är liten. 

· Rakt från passningen
Målet godkänns bara om man har gjort 
det vid första beröring. Bollen måste 
alltså sparkas i mål direkt från lagkom-
pisens passning. Om spelaren tar över 
bollen eller rör vid den innan målför-
söket, kan han eller hon inte göra ett 
mål innan någon annan av lagets spe-
lare har rört vid bollen. 

VANLIGA SPELGRUPPERINGAR OCH 
SÄTT ATT SPELA. Vanligtvis består ett 
spel av två motsatta lag som båda har 5 
utespelare och 1 målvakt. Även 4+1 och 
6+1 är ytterst vanliga spelformer i offi-
ciella matcher. 

Ifall antalet spelare är mindre, kan man 
spela utan målvakter. Då lönar det sig 
att använda så små mål som möjligt el-
ler använda koner till att göra små mål, 
så att det inte är för lätt att göra mål. Om 
antalet spelare är stort, lönar det sig att 
använda avbytare eller dela gruppen till 
två separata spel.
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ANNAT VIKTIGT. Det rekommenderas att 
spela oavbrutet i högst 15 minuter. Efter 
det är det bra att ta en liten dricks- och 
vilopaus. På detta sätt blir ingen övertrött 
och skaderisken hålls mindre och spelet 
känns trevligare. Under en timmes trä-
ning är det bra att ta åtminstone tre korta 
drickspauser.

När man spelar under träningspasset är 
det viktigt att försöka hålla flytet på spe-
let men samtidigt se till att reglerna följs 
och spelet hålls tryggt för spelarna. Det 
är också viktigt när man tränar att lagen 
är tillräckligt jämlika. Om det börjar se ut 
som att det ena laget inte klarar så bra, 
kan man under spelpausen byta några 
spelare från det ena laget till det andra 
för att jämna ut styrkeförhållandena. På 
så sätt är spelet mer meningsfullt för alla. 

Det är också bra att handledaren berättar 
under spelet varför till exempel en fris-
park dömdes. Att sätta ord på spelsitua-

tioner hjälper alla att förstå spelet bättre. 
I gåfotbollsträningar är det viktigt att 
man förhåller sig positivt till andra spe-
lare. Alla som är med i lagverksamheten 
möjliggör ett fint fritidsintresse för var-
andra. Det är viktigt att respektera andra 
och bete sig väl. Det är viktigt att diskute-
ra om detta tillsammans med laget. Om 
det behövs, kan man påminna om saken 
med jämna mellanrum. Det viktigaste är 
dock det egna exemplet. Lagkompisar 
uppmuntras både efter lyckade och miss-
lyckade spelprestationer! Handledaren 
uppmuntrar och berömmer båda lagens 
spelare oberoende av om prestationerna 
varit framgångsrika.

POSITIV FEEDBACK. Handledaren upp-
muntrar med sitt exempel och hjälper till 
att skapa rätt rutin och stämning i laget. 
Handledaren uppmuntrar och inspirerar 
spelarna och kritiserar inte domaren eller 
motståndaren. En lyckad prestation följs 
alltid av positiv feedback (”Bra Pekka! 
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Snyggt sparkat!”) och en misslyckad pre-
station, som ändå var ett bra försök, kan 
också följas av positiv feedback (”Ett bra 
försök!”). Efter en misslyckad prestation 
kan man också visa stöd och uppmunt-
ring (”Det gör inget! Snart träffar du!”). 
Efter träningen kan handledaren ge av-
slutningsfeedback i positiv anda (”Vad 
det var en bra träning! Det var kul att 
spela igen! Vi ses nästa vecka!”). Positiv 
feedback bygger positiv laganda, som är 
grunden för ett bra gåfotbollslag. 

I slutet av träning
NEDVARVNING. Det är bra om nedvarv-
ning är karakteristiskt för grenen och lätt 
att förverkliga, till exempel att gå med bol-
len och passa lätt med varandra. En del av 
nedvarvningen kan även vara att man till-
sammans samlar ihop konerna, bollarna 
och västen. Att städa efter träningen ökar 
också gemensamt ansvarstagande över 
träningen. I nedvarvningen är det inte vik-
tigaste att rörelserna görs tekniskt rätt. Det 
viktigaste är att man efter träningen kom-
mer ihåg att röra på sig lätt i minst  5–10 
minuter så att både övre och nedre krop-
pen är i rörelse. Stilen är fri. På detta sätt 
främjar man återhämtningen efter träning 
och förebygger skador. Idéer till nedvarv-
ning hittar du vid behov på Gåfotbollens 
YouTube-kanal eller på andra YouTube-ka-
naler som fokuserar på fotboll eller gåfot-
boll. 

ATT INFORMERA OM NÄSTA TRÄNING. 
Det är bra att laget har någon gemensam 
informationskanal där man hittar tid och 
plats för de kommande träningarna. Även 
i slutet av träningen när alla spelare är 
närvarande är det bra att nämna tidpunk-
ten för nästa träning. 

DISKUSSIONER OCH TACK. Efter träning 
har spelarna och handledaren en bra 
möjlighet till att diskutera om spelens 
händelser och bara kolla läget. Socialise-
ring och umgänge efter träning är en cen-
tral del av lagverksamheten. 

När man far hem efter träning är det bra 
att tacka handledaren och lagkompi-
sarna för träningen. Det är viktigt att var 
och en kan fara hem från träningen med 
gott humör. Fast lagkompisarnas beslut, 
misslyckade prestationer eller enman-
nashows under spelet kan ibland orsaka 
frustrering och irritation, är det viktigt att 
komma ihåg efter träning och spel att la-
gets spelare möjliggör spelandet och fri-
tidsintresset för varandra. 
Utan spelkompisar skulle det inte finnas 
ett lag och ett gemensamt fritidsintres-
se. Att säga tack är ett bra sätt att visa 
att man uppskattar spelkompisarna och 
handledaren.

VERKSAMHET UTANFÖR PLANEN.  
I bästa fall är gåfotboll mycket mer än att 
bara spela. Det rekommenderas starkt 
att lagets spelare far och fikar eller äter 
tillsammans efter träningen eller far till 
exempel till parken för att umgås tillsam-
mans. Efter träningen är det trevligt att 
prata om händelserna under träningen, 
lära känna varandra och fördjupa vän-
skapsrelationer, som i slutändan kan vara 
den mest värdefulla och hållbara saken 
som träningen ger. Åtminstone en gång 
om året skulle det vara bra att arrangera 
säsongsavslutning för laget och samlas 
ihop för att se tillbaka på det gångna året 
och umgås tillsammans. 
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När gåfotbollsträningarna börjar rulla på 
från vecka till vecka och fritidsintresset 
har samlat ihop en motiverad kärngrupp, 
är det dags att börja fundera på befästan-
de av verksamheten. Intresset kan leda 
till utgifter som för sin del höjer tröskeln 
till att verksamheten kan fortsätta både 
på organisations- och individnivån. 

FINANSIERING. Ifall er organisation inte 
har råd med att betala för träningsturer, 
lönar det sig att kontakta kommunens 
idrottstjänster. Gåfotbollsprojektets 
medarbetare hjälper också gärna med 
att starta samarbetet med kommunen. 
Organisationerna kan även ansöka finan-
siering för uppehälle av verksamhet som 
är inriktat för kunder. Nedan finns några 
av dem listade.

· Tukilinja (www.tukilinja.fi). Tukilin-
ja stöttar med sina bidrag bland annat 
mentalhälsorehabiliteringsklienternas 
fritidsverksamhet. Bidrag kan ansökas 
av både privatpersoner och gemenskap. 
Personliga bidrag kan ansökas året runt 
och de beviljas månadsvis. Bidragen för 
privatpersoner är under 5 000 euro. Bi-
dragen för gemenskaper kan vara större 
än detta. 

· Finlands Bollförbund (https://www.
palloliitto.fi/jalkapalloperhe/palloliitto/
jalkapallo-saatio/avustukset). I bidrag 
beviljande år 2019 framhävde styrelsen 
för Jalkapallo-Säätiö bland annat pro-
jekt som stötte fotbolls- och idrottskul-
tur. Till exempel VPS-juniorerna fick år 
2019 totalt 1 500 euro för missbruk- och 
mentalhälsorehabiliteringsklienternas 

gåfotbolls planavgifter. VPS-juniorernas 
gåfotbollslag fungerar i samarbete med 
Österbottens socialpsykiatriska förening.  

• Sponsorer. Utöver finansiering kan la-
get leta efter sponsor, som skulle delta till 
exempel i utgifterna för spelkläder och 
utrustning. Sponsorn kan vara till exem-
pel ett lokalt företag, som man kan kon-
takta via telefon eller e-post. Idag är före-
tagen mer ivriga att påverka i samhället, 
och att sponsra ett lokalt gåfotbollslag är 
eventuellt ett bra och enkelt sätt för före-
taget att delta i utvecklandet av området. 
Företaget kan även avta sponsorutgifter-
na i beskattningen. Det lönar sig att fråga 
efter prisutvärdering för spelkläder och 
utrustning på förhand, så att man kan ge 
konkreta tal när man kontaktar en even-
tuell sponsor.

SAMARBETE MELLAN FÖRENINGAR.  
Spelet är mer betydelsefullt när entusi-
astbasen är stabil och omfattande. Därför 
är det viktigt från första början att oli-
ka organisationer samarbetar, men det 
framhävs ännu mer när verksamheten 
befästas. Om bara möjligt, är det bra att 
be kommunens idrottstjänster med i 
verksamheten direkt från början. Kom-
munerna har ofta möjlighet till att erbju-
da plan gratis eller väldigt förmånligt för 
specialidrott. 

Det är lättare att få tillräckligt många spe-
lare med i träningarna när fler organisa-
tioner är med. Det är väldigt sällsynt att 
det skulle vara för många spelare med i 
träningen. Ett stort antal spelare är bara 
positivt för gåfotbollsverksamheten. Dä-

3. Befästande av verksamheten
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remot ett för litet spelarantal förtär mo-
tivationen och kan i värsta fall leda till att 
verksamheten upphör. Se till alltså att 
det finns tillräckligt många spelare i trä-
ningarna!

Som exempel kan vi nämna Uleåborg, 
där man började utveckla gåfotbollsverk-

samhet i skiftet av 2018 och 2019 som ett 
samarbete mellan många olika organisa-
tioner. Med i verksamheten var Uleåborgs 
stads specialidrott, Klubitalo Pönkkä, Hy-
vän mielen talo samt Uleåborgs A-kilta. 
Närvarande på första träningen var över 
30 spelare som var intresserade av gre-
nen. 
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