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Svenska Biljardförbundets 
Riktlinjer för barn- och ungdomstävlingar 

 
Svenska Biljardförbundets (SBF) värdegrund ska genomsyra all tävling för barn och 
ungdomar. Grundpelarna i SBF:s värdegrund är:  

• engagemang för utveckling 
• en idrott för alla 
• respekt, ödmjukhet och ärlighet 

 
Barnidrott definierar vi inom biljarden som barn upp till 12 års ålder. Ungdomsidrott 
definierar vi som ungdomar mellan 13 och 18 år (i vissa klasser och grenar upp till 21 år). 
 
Oavsett ålder, ambition och erfarenhet ska hänsyn alltid tas till hela individen vid tävling. Vi 
fokuserar alltså inte enbart på att individen ska bli en så bra spelare som möjligt utan ser 
även till utveckling av exempelvis kamratskap, gott ledarskap, fysisk och mental hälsa m.m.  
 
Vi strävar efter att så många som möjligt vill spela biljard så länge som möjligt.  Tävling bör 
därför ses som en naturlig del i spelarens utveckling och intresse för biljard, oavsett ålder, 
nivå och ambition. Tävling är en del av leken och målet bör hela tiden vara att ha roligt och 
utvecklas inom biljardsporten.  
 
Barn – lokala, regionala, nationella tävlingar för barn 
Struktur 

• Tävling ska ske utifrån enkla spelformer där hänsyn tas till barnens utvecklingsnivå.  
• Tävlingar bör anpassas så att tid per set blir så kort som möjligt.  
• Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den 

enskilda tävlingen.  
• Om tävling genomförs i kommersiell hall bör tävlingen ske dagtid, vara avslutad för 

dagen senast kl 16.00 och gärna ske på en avskärmad plats från eventuellt ordinarie 
verksamhet i hallen. 

 
Deltagande 

• Barn får inte delta i kvaltävlingar eller tävlingar som en del av ett rankingsystem.  
• Barn får inte bli uttagna till landslagsverksamhet.  
• Barn tävlar enbart i könsmixade klasser.  

 
Resultat 

• Resultat ges väldigt lite uppmärksamhet. Istället läggs fokus på individuell kvalitativ 
feedback för spelarens utveckling.  

• Resultat för barn får inte visas på internet. Tävlingsarrangören kan istället publicera 
en deltagarlista i alfabetisk ordning.  

• En segrare och en andraplats får delges i tävlingshallen OM alla övriga deltagare 
placerar sig på tredjeplats.  

• Om pris ges till segraren måste övriga deltagare också ges ett deltagarpris.  
• Prispengar får aldrig utdelas till barn.  
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Ungdomar – lokala, regionala och nationella ungdomstävlingar  
Deltagande 

• Spelare får vid tidigast 13 års ålder delta i SM och internationella tävlingar. 
• All tävlingsverksamhet för ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ 

utveckling, livslångt lärande och att motverka utslagning. 
 
Elitsatsning 

• All form av elitsatsning (träning och tävling) bör endast ske från och med det år som 
spelaren fyller 13 år.  

• Alla ungdomar som har en ambition att göra en seriös elitsatsning inom biljard ska 
ges möjlighet att göra detta under trygga former, både socialt, fysiskt och psykiskt.  

 
Progression  

• Övergången mellan breddidrott och elitidrott samt mellan barnidrott och 
ungdomsidrott ska ske succesivt och med hänsyn till utövarens olika behov, 
förutsättningar och utvecklingstakt. 

• Ungdomar som inte vill elitsatsa ska erbjudas fortsatt utveckling av sitt spel, både 
inom träning och tävling, lokalt, regionalt och nationellt. 
 

Struktur 
• Alla ungdomstävlingar sker med könsmixade klasser. 
• Tränare och tävlingsarrangörer ska jobba för att förebygga rankinghets.  
• I ungdomstävlingar får aldrig pengar delas ut som pris.  

 
Barn – deltagande i ordinarie tävlingsverksamhet 
Barn utvecklas fysisk, psykiskt, mentalt och tekniskt olika snabbt. Därför behöver regelverket 
vara något flexibelt kopplat till absoluta åldersgränser.  
 
I vissa fall kan det därför förekomma att ett barn får delta på en nationell eller internationell 
tävling. Sanktion måste då sökas från SBF senast 2 veckor innan aktuell tävling. Parametrar 
som då bedöms är exempelvis:  

• Typ av spelregler 
• Längd på tävlingen 
• Geografisk närhet 
• Sociala sammanhang 

 
För att dispens ska beviljas krävs det att undantaget bedöms vara av väsentlig betydelse för 
spelarens lärande och långsiktiga utveckling.  
 
Beslut om dispens ska meddelas skriftligt.  
 
Ungdomar får alltid tävla med och mot barn i barnklasser. Det är dock upp till 
tävlingsarrangören att, med olika verktyg, skapa så jämna matcher som möjligt.   
 
Om dessa riktlinjer inte följs 
Om du upplever att dessa riktlinjer inte följs ska du i första hand vända dig till din förening. I 
första hand vänder du dig till ansvarig ledare. Om du ser hinder att vända dig dit ska du 
vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen har till uppgift att bemöta och agera på den 
feedback du förmedlar. Om du av någon anledning inte kan vända dig till föreningens 
styrelse kan du kontakta Svenska Biljardförbundets Barn- och ungdomsutskott.  


