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Frame  
fotboll
”Älskar du fotboll? Frame fotboll är för dig som ibland använder bakåtvänd rollator, så kallad walking frame,  
för att ta dig fram. Ett helt nytt sätt att spela världens populäraste sport”. 

S å beskrivs frame fotboll på Stockholms frame fotbolls 
Facebooksida. Förutom spelarna själva och deras föräl-
drar har bland andra sjukgymnaster, läkare och fotboll-

stränare med lång erfarenhet varit med och utvecklat sporten. 
Grundreglerna är att bollkontakt med både fötter och frame är 
tillåtet, målvakten använder också frame, det är inspark istället 
för inkast och en lättare boll rekommenderas (infogram.se/frame-
fotboll). Underlaget bör också optimeras så att det är smidigt att 
ta sig fram i frame. 

Ett lag i Sverige med 15 barn
2014 startades Frame fotboll i England och sporten kom till 
Sverige sommaren 2019. Det har inte ens gått ett år och ändå har 
Stockholm frame fotboll lyckats skapa ett lag med cirka 15 barn 
som tränar regelbundet varannan lördag i Täby. Barnen, som är  
i åldrarna 4 - 14, längtar nu efter att spela match. Problemet är 
bara att det inte finns några andra lag i Sverige än då sporten är så 
pass ny här. Det finns ett stort intresse runtom i landet att starta 
upp flera lag så förhoppningsvis får laget möjlighet att visa upp 
sina färdigheter inom en rimlig framtid.

Initiativtagarna till att dra igång Frame fotboll i Sverige är Fredrik 
Quistbergh och Carmela Guida. Deras son, Marlon Guida Quist-
bergh, gillar fotboll och familjen har länge tittat på, pratat om och 
spelat fotboll. Det är mycket tack vare Marlons önskan och driv 
som Sverige nu faktiskt har ett frame fotbollslag. 

När det brittiska Frame fotbollsförbundet fick förfrå-
gan om att resa till Sverige för att introducera Frame fot-
boll här så var det ingen tvekan om att de skulle ställa upp. I 
juni 2019 kom Steve Branch och John Cheetham till Sverige 
och höll i en prova-på dag med introduktion av frame fot-

boll, regler med mera. Sedan dess har laget tränat varannan 
vecka och det har tillkommit fler och fler spelare med tiden.  
Både ledare och hjälptränare är ideella. Tack vare samarbetet med 
Täby Parasport  har de tillgång till Skarpängsskolans bollhall. 
Laget har även fått stipendier för att bland annat ta fram logga 
och täcka träningsavgifter. 

ViLirare och kärleken till fotboll
RBU Stockholm får hänga med på ett av träningspassen. På plats 
denna lördag är även ViLirare, ett initiativ inom fotbollen som 
strävar efter fair play, respekt för varandra och kärlek till fotbol-
len. Många före detta allsvenska elitfotbollsspelare är med i Vi- 
Lirare för att inspirera yngre förmågor och det är anledningen till 
att de är med just denna lördag. ViLirare har även ordnat så att 
en pensionerad hjälpmedelstekniker från Sodexo är på plats för 
att hjälpa spelarna att trimma sina bakåtvända rollatorer. Ett par 
dagar innan träningen har alla spelare och gäster fått information 
om dagens pass, vilka övningar som kommer köras och vilka som 
kommer på besök. 

Passet börjar med en kortare samling där dagens besökare presen-
teras. Alla spelare och tränare checkar in med en valfri målgest. 
Sedan startar uppvärmningen med olika övningar som Frame 
stop, Kvadraten och Prickskytte. I Frame stop ska spelarna röra 
sig runt i sina ramar på fotbollsplanen tills musiken stannar. När 
musiken tystnar ska varje spelare stanna sin frame. Kvadraten går 
ut på att deltagarna passar bollen till varandra i en kvadrat, fyra 
och fyra. Den sista övningen innan paus är Prickskytte och den 
går ut på att dribbla med bollen fram till mål där de ska välta 
flaskor med g us i.

Uppvärmning med “framestopp”, 
Wilmer är på gång.
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Efter en timma med olika övningar är det dags för en välbehövlig 
paus på 10 minuter där spelarna kan fylla på med energi. Spelarna 
med familj har med sin egen fika och de passar på att prata med 
varandra. Under pausen berättar spelarna om vad det bästa med 
frame fotboll är.  

- Att skjuta bollen i mål, svarar Ella Björkén, 7 år

- Matcherna, säger Alma Lindblad, 7 år. Alma berättar att laget 
spelade en match mot föräldrarna och vann den första med 4 - 0 
och den senare med 2 – 1

- Att göra mål, tycker Hugo Hu Faedda 9 år, som har varit med 
sedan starten. 

- Att spela match, svarar Marlon Guida Quistbergh, 9 år

Marlon berättar även att han har kontaktat ett frame fotbollslag  
i England för att höra om de är intresserade av att rekrytera hon-
om i framtiden. Marlon mejlar med Steve Branch, som var en 
av de frame fotbollstränare som var med under prova på dagen, 
om att en dag spela tillsammans med det brittiska laget Basildon 
frame fotboll. 

En massa medial uppmärksamhet
Fotbollslaget är van vid TV och tidningar och har redan hunnit 
vara med i Svenska Dagbladet, Lilla sportspegeln på SVT barn 
och Nyhetsmorgon på TV4. Alla spelare verkar vara rätt vana vid 
att andra än ledarna och tränarna är med under ett pass och de 
svarar gärna på frågor. En förälder berättar att laget var så vant 
vid medial uppmärksamhet, efter att ha blivit intervjuade i både 
TV och tidningar, att sonen frågade under ett träningspass vilken 
tidning eller vilket TV-program som skulle komma och vara med 
på just den träningen. Samtidigt verkar alla spelarna vara koncen-
trerade på spelet och det märks verkligen hur sugna de är på att 

snart få spela match och göra mål. 

I slutet av träningen blir spelarna indelade i två mindre lag och 
de spelar en träningsmatch mot varandra där de får chansen att 
dribbla, passa och göra mål. Eftermiddagen avslutas med att alla 
hjälps åt att samla in fotbollarna. Sedan är det samling i ring där 
spelarna och ledarna pratar igenom träningen, om vad som gick 
bra och vad de ska fortsätta jobba på vid nästa träningstillfälle. De 
checkar ut ur passet genom att gemensamt göra raketen genom 
att stampa i golvet. Först långsamt, sedan allt snabbare innan allt 
avslutas med en gemensam applåd.

Efterlyser fler spelare och fler lag
En av de ideella hjälptränarna, som heter Emil Jensen Perez, stan-
nar kvar efter träningen och berättar om det ideella uppdraget 
som tränare för Stockholm frame fotboll. Emil letade efter ett 
roligt och givande volontäruppdrag och hittade detta som pas-
sade väldigt bra. Han tycker om fotboll och har spelat själv i stort 
sett hela livet. Emil berättar att det bästa med att vara tränare 
för frame fotboll är att det är väldigt roligt att se barnen spela 
och han har redan lärt känna gänget ganska bra. Han tycker det 
är fint att få det förtroendet som tränare, att barnen lyssnar och 
litar på att han kan lära ut fotboll. Inför uppdraget som trän-
are skickade Emil in en intresseanmälan där han beskrev varför 
han var intresserad av uppdraget. Sedan hade han en mejlkontakt 
med ledaren för laget och fick lämna in ett utdrag ur polisens 
belastningsregister (som alla som arbetar med barn måste göra). 
Det är inget krav att tränarna själva spelar eller har spelat fotboll. 
Passion, intresse och energi kan väga minst lika tungt. I samband 
med att Emil började sitt uppdrag som tränare fick han en in-
troduktion av frame fotboll och tillhörande regler. 

Under våren fortsätter träningarna varannan lördag och lag-
et hoppas både på fler spelare till laget och på fler lag runtom  »

Maj forsar fram mot mål.
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i Sverige. Barnen är väldigt laddade att spela match, mot andra 
än föräldrarna, och hoppas kunna göra det inom en snar framtid. 

Fotbollens dag i Mariefred
I sommar, närmre bestämt 1 juli, firas för första gången frame fot-
bollens dag i Mariefred. Det blir en dag med inspiration, lek och 
träning och det kommer finnas möjlighet att få prova på sporten 
om man inte har gjort det tidigare. Dagen arrangeras av Stock-
holm frame fotboll och ViLirare. 

Fredrik Quistbergh, som är en av initiativtagarna till Sveriges 
första frame fotbollsklubb, säger:

- Vår strävan är att alla ska känna sig välkomna och att även  
träningsupplägget är inkluderande. Vi anpassar och testar oss 
fram för att se vad som fungerar. Vår vision är att alla ska kunna 
vara med och prestera på sin nivå och känna den gemenskap som 
ett fotbollslag kan ge. Vi vill visa att det faktiskt är möjligt att 
inkludera - inte exkludera. Välkommen!

                                                    TEXT: ELISE JEPPSSON 

FOTO: STOCKHOLM FRAME FOTBOLL

»

I like to move it, move it. Marlon är  
fokuserad under uppvärmningen.
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Faktaruta om Stockholm frame fotboll

Vill du också spela?
Om du själv, ditt barn eller syskon är intresserad av att börja spela frame fotboll  
eller bara vill veta mer om sporten besök: http://www.framefotboll.se/

Mer specifik information kring träningstider och platser hittar du på Facebook
https://www.facebook.com/pg/framefotboll/events.

Vill du engagera dig som tränare eller ledare?
Stockholm frame fotboll är en ideell förening och alla ställer upp ideellt.  
Om du själv eller någon i din omgivning spelar och/eller älskar fotboll eller bara tycker att 
detta initiativ låter roligt så spana in och ansök om detta volontäruppdrag på Volontärbyrån:
Gå in på volontarbyran.se och sök på ”frame fotboll” så kommer annonsen upp

fakta 
   

Hugo försöker dribbla förbi tränare Eric.




