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Kapitel 2 - Tävlingens genomförande

Tävlingsbestämmelser år 2017
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser.
Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 25
november 2016.
Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende anläggningskriterier och
säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som vid ett
obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i
enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart har deltagit
när match inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren
byts in eller inte.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade
tävlingar.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda tillfälle kan bytas mot
annan spelare på spelplanen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football Association.
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare
får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i enlighet med spelreglerna.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande
uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Funktionär: Domare eller annan representant för SvFF, SDF eller förening som enligt tillämpliga
tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF.
Förbundsbestraffning: Bestraffning i form av tillrättavisning, böter eller avstängning som beslutas
med stöd av 14 kap. RF:s stadgar.
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, Damallsvenskan – div. 1,
damer, samt Junior-SM och Pojk-SM).
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
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Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Hemmafostrad spelare: Spelare som varit registrerad för svensk förening under minst tre år från och
med det kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyllde 21 år.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i
SvFF:s tävlingsverksamhet.
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det kalenderår spelaren
fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på
domarrapporten som tillhörande deltagande förening.
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka
matcharrangemang.
Matchobservatör: Av SDF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer.
Representationsserie: Serie där representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för fotboll i enlighet med FIFA:s Laws of the Game.
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt
stödjer viss förening.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka
säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SvFF:s tävlingsregler till följd av parts avsteg
från sådana tävlingsregler, vilket utdöms av behörigt organ inom SvFF eller SDF.
Tävlingsbestraffningsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas.
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TK: Tävlingskommitté.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen,
spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut angående tävlings
genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område, annat än tävlingsbestraffning, som tas upp till
behandling i enlighet med SvFF:s tävlingsregler.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de Football.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 17 år.
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening
uteslutits eller utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte
infinner sig till matchen.
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2 kap. – Tävlingens genomförande
1§

Förbundsserier
Förbundsserierna Allsvenskan, Superettan och div. 1–3 herrar samt Damallsvenskan – div. 1,
damer, kval till dessa tävlingar, undantaget div. 1, damer, anordnas och administreras av
SvFF. Inom ramen för detta fastställer SvFF seriesammansättning och spelordning av
förbundsserierna.

2§

Distriktsserier m.m.
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av distriktsserierna. Inom ramen
för detta fastställer SDF seriesammansättning och spelordning för distriktsserierna.

Upplands FF har beslutat:
att distriktstävlingarna administreras av Upplands Fotbollförbund.

SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar för barnoch ungdomar. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte
SM-tävlingar) och internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter
dispenser för överåriga.

Upplands FF har beslutat:
Se gällande Tävlingsföreskrifter 2017 som kommer att presenteras på hemsidan i samband med
anmälan.

Från och med den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i av SDF anordnade tävlingar
för spelare t.o.m. 12 år.
Om två eller flera SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet och inte kan
komma överens om seriesammansättning eller gemensamma tävlingsregler, får berört SDF
hänskjuta frågan till SvFF:s TK som har rätt att fastställa vilken seriesammansättning eller
vilka regler som ska gälla i berörd distriktstävling.
3§

IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse krävs
Förbundsstyrelsens godkännande enligt SvFF:s stadgar.
Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB ska, för
att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den 31 december.
IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om upplåtande
förenings medlemskap i SvFF upphör.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till IdrottsAB.
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Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett övervägande
inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling eller på samma serienivå i
SvFF:s tävlingar.
4§

Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 3
poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 1 poäng.

5§

Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika
poängställning avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda
mål och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika
målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en
skiljematch på neutral spelplan, dock endast då fråga är om serieseger, upp- eller
nedflyttning eller priser.
I tävling enligt seriemetoden med deltagande av högst sex lag kan tävlingsstyrelsen besluta
att lagens inbördes resultat ska vara avgörande som första alternativ vid lika poängställning.
Om match i tävling enligt utslagsmetoden vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord
gäller de föreskrifter som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som godkänts av beslutande
organ. Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska speltiden, efter en paus om fem minuter,
utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10
minuter i ungdomsmatch. I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte mellan lagen ske
med omedelbar verkan. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

6§

Mästerskapstävlingar m.m.
Allsvenskan och Damallsvenskan gäller som tävling om svenskt mästerskap (SM). Segrande
lag i Allsvenskan respektive Damallsvenskan blir Svenska Mästare.
SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, herr och dam, Junior-SM, herrar, Pojk-SM samt
Flick-SM.

7§

Priser i tävlingar

7.1

Allmänt
Respektive lag erhåller en plakett till föreningen och 22 medaljer till spelare och ledare enligt
förevarande bestämmelse. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter
avslutad tävling - ansöka om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är
berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. Har spelare
deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla medalj för spel i
den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får inte
förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.
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7.2

Allsvenskan och Damallsvenskan
I Allsvenskan och Damallsvenskan erhåller lag 1 guldplakett och guldmedaljer.
Lag 2 silverplakett och stora silvermedaljer, Lag 3 silverplakett och små silvermedaljer samt
fjärde lag bronsplakett och bronsmedaljer.
Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Lennart
Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken. Berättigade spelare i segrande förening
erhåller RF:s mästerskapstecken.
Segrande förening i Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av
Kronprinsessan Viktorias pokal samt RF:s mästerskapstecken. Berättigade spelare i segrande
förening erhåller RF:s mästerskapstecken.

7.3

Övriga förbundsserier
I övriga förbundsserier erhåller Lag 1 silverplakett och stora silvermedaljer.

7.4

Distriktsserier
Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

Upplands FF har beslutat:
att inom Upplands FF gäller följande tävlingspriser:
Herr Div. 4
Herr Div. 5, 6, 7 och 8
Dam Div. 3
Dam Div. 4 och 5
Junior Avancerad
Junior Grund
Ungdom 13-17 år

1:a lag UFF:s plakett i silver 16 spelare, 1 lagl
1:a lag UFF:s plakett i brons 16 spelare, 1 lagl
1:a lag UFF:s plakett i silver 16 spelare, 1 lagl
1:a lag UFF:s plakett i brons 16 spelare, 1 lagl
1:a lag UFF:s plakett i silver 18 spelare, 2 lagl
1:a lag UFF:s plakett i brons 18 spelare, 2 lagl
1:a lag UFF:s plakett i brons 18 spelare, 2 lagl

I senior- och juniorserierna utdelas också ett diplom till segrande lag, föreningsdiplom.
DM jun.
DM jun.
DM ung.
DM ung.

1:a lag RF:s plakett i guld 18 spelare, 2 lagl. + Pokal
2:a lag RF:s plakett i silver 18 spelare, 2 lagl + Pokal
1:a lag UFF:s plakett i guld 18 spelare, 2 lagl. + Pokal
2:a lag UFF:s plakett i silver 18 spelare, 2 lagl. + Pokal

Futsal, 13-17 år

1:a lag UFF:s plakett i brons 16 spelare, 2 lagl.

Gällande extra plaketter:
Extra plaketter kan beställas enligt ovan.
Dessa erhålls efter det att föreningen till UFF gjord beställning, senast 30 dagar efter avslutad serie.
Extra plaketter kostar 50 kr/st och faktureras föreningen.
I DM för juniorer delas inga extra plaketter ut.
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8§

Sammansättning förbundsserierna
Allsvenskan består av 16 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk mästare. Lag 14 spelar
kval till Allsvenskan. Lag 15-16 flyttas ned till Superettan.
Superettan består av 16 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till Allsvenskan. Lag 3 spelar
kval till Allsvenskan. Lag 13-14 spelar kval till Superettan. Lag 15-16 flyttas ned till div. 1.
Div. 1, herrar, består fr.o.m. 2018 av 16 lag i två seriegrupper. Under övergångsåret 2017
spelar 14 lag i två seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Superettan. Lag 2 spelar kval till
Superettan. Lag 12-14 flyttas ned till div. 2.
Div. 2, herrar, består av 14 lag i sex seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div. 1, herrar. Lag 2
spelar kval till div. 1, herrar. Lag 13-14 flyttas ned till div. 3.
Div. 3, herrar, består av 12 lag i tolv seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div. 2, herrar. Lag 2
spelar kval till div. 2, herrar. Lag 9 spelar kval till div. 3, herrar. Lag 10-12 flyttas ned till div.
4, herrar.
Från div. 4, herrar, flyttas 36 lag upp enligt ordinarie ingångar i förbundsserierna. Därutöver
flyttas ytterligare 1 lag från Västerbotten upp till div. 3, herrar, till följd av utökningen av
antalet lag i förbundsserierna. 36 lag från div. 4 spelar kval till div. 3, herrar.
Damallsvenskan består av 12 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk mästare. Lag 11-12
flyttas ned till Elitettan.
Elitettan består av 14 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till Damallsvenskan. Lag 12-14
flyttas ned till div. 1, damer
Div. 1, damer, består av 12 lag i sex seriegrupper. Lag 1 spelar kval till Elitettan. Lag 10-12
flyttas ned till div. 2, damer.
Från div. 2, damer, flyttas 18 lag upp till div. 1, damer, med fördelningen 4 uppgångar för
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland
och Gestrikland, 6 uppgångar för Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland,
Västmanland, Örebro Län, Dalarna och Gotland samt 8 uppgångar för Skåne, Småland,
Västergötland, Blekinge, Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland.
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9§

Sammansättning distriktsserierna
Sammansättning och upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

Upplands FF har beslutat:
Sammansättningen av distriktets seniorserier Herr div 4 till 7 samt Dam div 3 och 4 fastställs av
UFF:s Representantskap.
Övriga serier fastställs av UFF:s TK och BK.
Tävlingsstyrelse och kontrollerande myndighet: Se TB kapitel 7 § 2.
Om förening som deltar med flera lag i Herr div 8, Dam div 5, Junior- eller Ungdomsserie utgår med
ett lag avgör TK vilket lag som ska utgå.
Ålandslag
Se gällande avtal mellan Upplands Fotbollförbund och Ålands Fotbollförbund.
Avtalet finns på Upplands Fotbollförbunds hemsida.

Upplands FF har beslutat:
Uppflyttning
Seriesegrande lag uppflyttas till närmast högre serie.
I Herr div 4 uppflyttas behörig seriesegrare.
I Herr div 5 uppflyttas behöriga seriesegrare.
I Herr div 6 uppflyttas behöriga seriesegrare.
I Herr div 7 uppflyttas behöriga seriesegrare.
I Herr div 8 uppflyttas behöriga seriesegrare.
I Dam div 3 uppflyttas behörig seriesegrare.
I Dam div 4 uppflyttas behörig seriesegrare.
I Dam div 5 uppflyttas behöriga seriesegrare. Vid fler än två (2) serier genomförs ett kvalspel mellan
behöriga seriesegrare för tillsättning av två (2) lag till dam div 4.
Förenings lag 2 kan inte spela i samma eller högre serie än föreningens lag 1.
Förenings lag 3 kan inte spela i samma eller högre serie än föreningens lag 2 osv.
Föreningens lag 2 kan inte uppflyttas till herr div 3 inte heller delta i kvalspel till herr div 3.
Gällande ovanstående ersätts laget av bästa behöriga lag i tur från aktuell serie.
Om situation uppstår som inte täcks av ovanstående beslutar TK i frågan.
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Nedflyttning (vid normalår).
I Herr div 4 nedflyttas två lag.
I Herr div 5 nedflyttas två lag från varje serie.
I Herr div 6 nedflyttas ett lag från varje serie.
I Herr div 7 nedflyttas ett lag från varje serie. (*)
I Dam div 3 nedflyttas ett lag.
I Dam div 4 nedflyttas två lag.
(*) Samt vid behov sämsta kvot 9:a/9:or. Detta beror på hur många div 8 serier det blir.
Lag som utgår eller utesluts räknas som ett nedflyttningslag.
Vid extra nedflyttning ska lag, som har samma placering i sina respektive serier, i första hand skiljas
åt genom beräkning av poängkvot, i andra hand genom målskillnadskvot och i tredje hand genom
antal gjorda mål i förhållande till antal matcher.
Förenings lag 2 kan inte spela i samma eller högre serie än föreningens lag 1.
Förenings lag 3 kan inte spela i samma eller högre serie än föreningens lag 2 osv.
Det som inte täcks av ovanstående beslutar TK i frågan.

Kvalificerade för nästkommande års Juniorer Avancerad
Förening, vars lag placerat sig på någon av de två första platserna i Junior Avancerad.
Förening, som deltagit med lag i Höstkvalet till U19 och ej kvalificerat sig för SvFF:s serier, erbjuds
en plats i Junior Avancerad. Övriga platser tillsätts av Tävlingskommittén, TK.
Det som inte täcks av ovanstående beslutar TK i frågan.

10 §

Kval till förbundsserierna

10.1

Allmänt
Kvalspelens gruppindelningar och spelordningar fastställs av SvFF:s TK.
Kval till Allsvenskan
Lag 14 i Allsvenskan spelar kval mot lag 3 i Superettan. Laget från Superettan har
hemmaplan i första kvalmatchen.
Kval till Superettan
Lag 13-14 i Superettan spelar kval parvis mot lag 2 i div. 1 om två platser i Superettan. Laget
från div. 1 har hemmaplan i första kvalmatchen.
Kval till div. 1, herrar
Lag 2 i div. 2, herrar, spelar kval i två geografiskt fastställda trelagsgrupper. Efter
genomförd enkelserie uppflyttas Lag 1-2 i respektive grupp till div.1, herrar.
Kval till div. 2, herrar
Lag 2 i div. 3, herrar, spelar kval i fyra geografiskt fastställda trelagsgrupper. Efter
genomförd enkelserie uppflyttas respektive gruppsegrare till div.2, herrar.
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Kval till div. 3, herrar
36 kvallag från div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 på så sätt att 12 kvalgrupper om fyra lag
bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas respektive gruppsegrare till div. 3, herrar.
Till följd av utökningen av antal förbundsserielag uppflyttas 2017 därutöver även de tre,
enligt 2 kap 26 §, ”bästa” deltagande kvallagen som inte uppflyttats som gruppsegrare.
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF:en, och genomförs enligt följande:
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för div. 3-laget och ”bästa
kvallag” från div. 4. ”Bästa kvallag” utses genom jämförelse av i första hand flest poäng,
och i andra hand målskillnad, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet.
Kval till Elitettan
De sex lag 1 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser. Segrande lag uppflyttas till
Elitettan.
10.2

Kvalmetod i kval till div. 1 och 2, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag. Efter varje match genomförs en
straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är lagens placering avgjord behöver
straffsparkstävling inte genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då lagen
måste skiljas åt enligt nedan eller för att avgöra vilket lag som ska spela i match nr 2 och nr 3.
Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom
målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor,
placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens
inbördes resultat avgörande. Därefter avgör de inbördes resultaten i straffsparkstävlingen.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.

10.3

Kvalmetod i kval till div. 3, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter oavgjord match genomförs
straffsparkstävling enligt spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i
tabellen.
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom
målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor,
placeras det lag främst som gjort flest antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens
inbördes resultat avgörande där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är
avgörande. Vid oavgjord match är resultatet i straffsparkstävlingen avgörande. Om
placering inte kan avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng,
målskillnad, antal gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag från olika
serienivåer gäller i sådant fall att laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.

10.4

Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier
Kvalet genomförs via dubbelmöte hemma – borta varvid, om poäng och målskillnad är lika
efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt.
Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs matchen med 2
x 15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen. Om inget eller lika antal
mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt spelreglerna.
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11 §

Kval till distriktsserier
Kvalordningar och tävlingsmetod för kval till distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

Upplands FF har beslutat:
att fråga om kvalmetod i distriktsserierna fastställs vid varje aktuellt tillfälle av UFF:s TK.
Gällande upp- och nerflyttning i distriktsserierna hänvisas till TB kapitel 2 § 9.
Former för kvalet mellan Uppland och Gotland:
Inget förkval genomförs mellan Uppland och Gotland 2017.
Höstkvalet till U19: Tillsättning till SvFF:s U19 div 1.
Övergripande är SvFF:s tillsättningsrutiner gällande U19 år.
Upplands tilldelade plats/platser tillsätts av lag från Höstkvalet till U19.
Tid: Upplands Fotbollförbund återkommer med uppgifter senare.
Spelmetod beror på antalet platser samt hur många lag som deltar i Höstkvalet till U19.
Förfrågan om deltagande i Höstkvalet till U19 går ut till berörda lag under hösten.
För att få anmäla lag till Höstkvalet till U19 ska föreningen ha genomfört seriespel under aktuell
säsong.
I Höstkvalet till U19 får spelare som max fyller 18 år under innevarande år delta.
Spelare som övergår till kvalspelande förening efter 1 september äger ej rätt
att deltaga i nya föreningens kvalspel (se den s.k. ”1 september regeln”).
Tredomarsystem tillämpas i kvalspelet.
Kombinationslag får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Överårig spelare får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Lag från Åland får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Övrig information kommer i samband med inbjudan.

Höstkvalet till U17: Tillsättning till SvFF:s U17 div 1.
Övergripande är SvFF:s tillsättningsrutiner gällande U17 år.
Upplands tilldelade plats/platser tillsätts av lag från Höstkvalet till U17.
Tid: Upplands Fotbollförbund återkommer med uppgifter senare.
Spelmetod beror på antalet platser samt hur många lag som deltar i Höstkvalet till U17.
Förfrågan om deltagande i Höstkvalet till U17 går ut till berörda lag under hösten.
För att få anmäla lag till Höstkvalet till U17 ska föreningen ha genomfört seriespel under aktuell
säsong.
I Höstkvalet till U17 får spelare som max fyller 16 år under innevarande år delta.
Spelare som övergår till kvalspelande förening efter 1 september äger ej rätt
att deltaga i nya föreningens kvalspel (se den s.k. ”1 september regeln”).
Tredomarsystem tillämpas i kvalspelet.
Kombinationslag får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Överårig spelare får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Lag från Åland får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Övrig information kommer i samband med inbjudan.
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12 §

Anmälan av lag till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid tidpunkten för anmälan,
uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap i SvFF och RF samt ha
fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SvFF och berört SDF.
Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt Damallsvenskan – div. 1, damer,
ska göras via FOGIS senast den 15 november.
Anmälan till deltagande i distriktsserie ska göras vid datum som fastställs av berört SDF.

Upplands FF har beslutat:
Följande datum gäller för anmälan till seriespel mm i distriktet:
Anmälan av lag till nedanstående görs i Fogis.
Exakta anmälningstider meddelas i Fogis och på Upplands Fotbollförbunds hemsida.
1 oktober

Anmälan till: Futsal, senior.
Anmälan till: Futsal, ungdom.

1 november

Anmälan till: Seniorserier, Herr div 4, 5, 6 och 7.
Anmälan till: Seniorserier, Dam div 3 och 4.

1 december

Anmälan till: DM, junior- och ungdomslag pojkar och flickor.
Anmälan till: Upplandscupen, herr och dam.

1 februari

Anmälan till: Div 8, Herr.
Anmälan till: Div 5, Dam.
Anmälan till: Juniorserier, Herr och Dam.
Anmälan till: Ungdomsserier 11-manna.
Anmälan till: Ungdomsserier 9-manna.
Anmälan till: Barnserier 7-manna.

Mars månad

Anmälan till: Knatteligan (5-manna 8 - 9 år).
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13 §

Serieavgift
Förening är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i förbundsserie.
Allsvenskan 25 000 kr
Superettan 19 000 kr
Div. 1, herrar, 16 000 kr
Div. 2, herrar, 13 000 kr
Div. 3, herrar, 6 000 kr
Damallsvenskan 19 000 kr
Elitettan 13 000 kr
Div. 1, damer, 6 000 kr
För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen beslutar.

Upplands FF styrelse har beslutat enligt nedan:
Senior:
Div 4 Herr
Div 5 Herr
Div 6 Herr
Div 7 Herr
Div 8 Herr
Div 3 Dam
Div 4 Dam
Div 5 Dam
Juniorlag
SkojBoll

3500:3500:2800:2200:2000:2800:2400:2200:2000:Se Tävlingsföreskrifterna

Barn och Ungdom:
Ungdom 11-manna
Ungdom 9-manna
Barn 7-manna
Barn 5-manna

1150:1150:950:850:-

Efteranmälningsavgift/lag.

500:-
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14 §

Lagnamn
I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade namn.
SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF kan
utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn. Det
gemensamma lagnamnet ska vara neutralt.

Upplands FF har beslutat:
att godkänna att två föreningar får anmäla sig i ett kombinerat lagnamn.1
att alla registreringar måste ligga i förstnämnd förening.

15 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar eller i kval till Svenska Cupen, div. 3,
herrar, och div. 1, damer.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela tävlingen som
kombinerat lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan tävling i
distriktet.
SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag upphör.

Upplands FF har beslutat:
att kombinerade lag endast får delta i Herr div 8, Dam div 5 Junior, Ungdom och Barn
att seriesegrande kombinerade lag i Herr div 8 och Dam div 5 inte är behöriga att uppflyttas till högre
serie.
att kombinerade lag inte får delta i DM, Futsal SM-kvalgrupperna, Upplandscupen och de två
Höstkvalen till SvFF U17 och U19.
att förening som saknar representationslag kan ingå i kombinerade lag i Herr div 8 och Dam div 5.
Spelare i kombinerade lag får delta i annat lag i sin egen förening, däremot inte i något lag i den andra
föreningen. Vid anmälan av kombinerade lag måste en förteckning vara insänd till UFF, där det
framgår vilken förening varje spelare tillhör.
UFF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn.
Det gemensamma lagnamnet ska vara neutralt.

15

16 §

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till förbundsserierna.

17 §

Inplacering av lag
Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats genom
sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller annan
organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SvFF eller SDF, få överta
en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den omorganiserades.
SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från medlemsförening,
besluta om undantag från första stycket vid inplacering i distriktsserierna av lag tillhörande
ny medlemsförening om det finns synnerliga skäl.
Beslut om inplacering fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna, och av SDF utsett
organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske under perioden fr.o.m. den 1 april
t.o.m. den 14 november såvida inte särskilda skäl föreligger.
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska gälla enligt ovan vid
delning av eller annan organisationsförändring i förening.

18 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i gällande spelordning
för förbundstävlingar.
Föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher, såvida det inte finns
synnerliga skäl. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam
dag och avsparkstid, om inte SvFF respektive SDF medger annat.

Upplands FF har beslutat:
Gällande Herr div 4 samt Dam div 3 och 4.
Spelordning fastställs av UFF:s TK.
Att i sista spelomgången ska samtliga matcher spelas på gemensam speltid (dag och klockslag).
UFF:s TK kan om särskilda skäl föreligger medge avsteg från principen om gemensam speltid.
Om speltiden i sista omgången måste ändras för någon match ska den om möjligt spelas före
fastställd speltid. Alla matcher från våren ska vara spelade innan första inplanerade omgång på hösten.
Se TB kapitel 2 §§ 19 och 20.
Föreningarna kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast 1 mars.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag, dock ej i sista omgången enligt ovan.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.
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Upplands FF har beslutat:
Gällande Herr div 5 – 7.
Spelordning fastställs av UFF:s TK.
Att i sista spelomgången ska samtliga matcher spelas på gemensam speltid (dag och klockslag).
UFF:s TK kan om särskilda skäl föreligger medge avsteg från principen om gemensam speltid.
Om speltiden i sista omgången måste ändras för någon match ska den om möjligt spelas före
fastställd speltid.
Alla matcher från våren ska vara spelade innan första inplanerade omgång på hösten.
Se TB kapitel 2 §§ 19 och 20.
Föreningarna kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast.1 mars.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.
OBS: Se nedanstående regler gällande spelschemat.
SPELSCHEMA 2017
Gällande Herr div. 5 norra:
Inga matcher den 25 maj.
Vårsäsongen spel på söndagar.
Höstsäsongen spel på lördagar.
Gällande Herr div. 5 södra:
Inga matcher den 26 maj.
Vårsäsongen spel på lördagar.
Höstsäsongen spel på söndagar.
Gällande Herr div. 6 norra och södra:
Inga matcher den 26 maj.
Vårsäsongen spel på lördagar.
Höstsäsongen spel på söndagar.
Gällande Herr div. 6 västra och östra:
Inga matcher den 25 maj.
Vårsäsongen spel på söndagar.
Höstsäsongen spel på lördagar.
Gällande Herr div. 7 västra och östra:
Inga matcher den 26 maj.
Vårsäsongen spel på söndagar.
Höstsäsongen spel på lördagar.
Gällande Herr div. 7 norra och södra:
Inga matcher den 25 maj.
Vårsäsongen spel på lördagar.
Höstsäsongen spel på söndagar.
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Upplands FF har beslutat:
Gällande Herr div 8, Dam div 5, Junior, P16-17 samt F17-19 år.
Spelordning fastställs av UFF:s TK.
Föreningen kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast den 15 mars.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.
För Herr div 8, Dam div 5 samt Junior gäller att i sista spelomgången ska samtliga matcher spelas
på gemensam speltid (dag och klockslag).
UFF:s TK kan om särskilda skäl föreligger medge avsteg från principen om gemensam speltid.
Om speltiden i sista omgången måste ändras för någon match ska den om möjligt spelas före
fastställd speltid.
Alla matcher från våren ska vara spelade innan första inplanerade omgång på hösten.
Se TB kapitel 2 §§ 19 och 20.

Upplands FF har beslutat:
Gällande serier för Ungdom 13-15 år och Barn 10-12 år.
Spelordning fastställs av UFF:s TK och BK.
Föreningen kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast den 31 mars.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.

19 §

Avsparkstid m.m.
SvFF respektive SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter, varöver föreningen
inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) på grund av omständighet som
kommit till arrangerande eller gästande förenings kännedom efter spelordnings
fastställande.
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad landskamp respektive
distriktsmatch eller förberedelser till sådan match kan, om kollision uppstår, få
tävlingsmatch flyttad. Framställning om ändrad speldag ska ha inkommit till SvFF
respektive berört SDF inom fyra dagar från det att spelaren mottagit kallelsen.
Följande gäller vid kollision med landskamp.
- Match i förbundsserie ska på begäran av berörd förening flyttas om en spelare kallas till
A- eller U21- (U23)-landslagen i herr- eller damfotboll.
- Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om fler än en spelare i ett
av lagen kallas till tävlingsmatcher i P19- eller F19-landslagen.
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-

Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida det inte finns
synnerliga skäl.
Om utländska spelare, oavsett föreningens serietillhörighet, kallas till annat
nationsförbunds landslag ska match inte flyttas.

Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får TK, på begäran av berörda
föreningar, besluta om undantag från vad som angetts ovan under förutsättning att sådan
flytt inte stör spelordningen i övrigt.
Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna byte av hemmabortamatch.
20 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3, herrar, och
Damallsvenskan – div. 1, damer, ska ges in till SvFF senast fyra dagar före fastställd speldag.
I ansökan ska anges orsak till önskad ändring. Till ansökan ska fogas gästande förenings
skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte finns
särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.

Upplands FF har beslutat:
att i distriktsserierna Herr 4-8, Dam 3-5, Junior, P16-17, F17-19 år samt i SvFF-serier som
administreras av UFF, kan DpU medge ändrad matchdag endast på grund av omständighet som
kommit till arrangerande eller gästande lags kännedom efter spelordningens fastställande. Skriftlig
framställning om att få ändra matchdag ska göras på Upplands Fotbollförbunds hemsida på därför
speciellt framtagen blankett. Skäl till den önskade ändringen ska anges. Ansökan ska vara UFF
tillhanda senast 7 dagar före fastställd speldag.
Matchändring är gratis fram t.o.m. 31 mars.
Därefter är avgift för matchändring 500 kr som betalas av den förening som orsakat ändringen.
Vid matchändring senare än 7 dagar före fastställd speldag uttas dubbel matchändrings avgift.
Är det fråga om tävling med lag från annat/andra distrikt ska framställningen inges till det SDF som
är tävlingsstyrelse. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i §§ 19 och 20.
att matcher i herr div 4-8 och dam div 3-5 ska alla matcher från våren vara spelade innan första
inplanerade omgång på hösten och i övrigt ska flyttade matcher under hösten spelas före de två sista
omgångarna i aktuell serie.
Matchflytt medges i distriktsserierna om förening har minst två (2) spelare som är på uppdrag
gällande distriktslag/landslag.
Vid matchändring ska båda lagen vara överens om den nya matchtiden.
Vidare ska hemmalaget informera uttagen domare om den nya matchtiden.
Gällande Barn och Ungdomsfotbollen:
Matchändring är gratis för barn och ungdomsmatcher där UFF inte tillsätter domare.
Föreningen justerar själv eventuella matchändringar i Fogis.
Detta förutsätter att inblandade lag är överens om matchändringen.

19

21 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som fastställer
följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling laget deltagit i.
Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade
poäng och målskillnad ska annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, får
dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska
därvid spelas.
SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av w.o.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts ur
tävlingen ska betala en särskild avgift utgörande 10 000 kr.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. och lag som utesluts eller utgår ur
distriktstävlingar, såväl vad avser avgifter som eventuellt fortsatt deltagande efter att
förening lämnat w.o.

Upplands FF har beslutat:
Serier: Herr div 4 till 8 och Dam div 3 till 5.
I seriespel – fram till den näst sista omgången.
I ovanstående serier får w.o. lämnas en gång per spelår.
Lag som lämnat w.o. till match, till vilket laget blivit kallat, förlorar matchen med resultatet 0- 3 och
påförs en w.o.-avgift, se Kapitel 2 § 32, som är lika med ny anmälningsavgift.
Om ett lag lämnar w.o. två gånger under spelåret, fram till den näst sista omgången, utesluts laget ur
serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målskillnad annulleras.
Uteslutet lag nedflyttas till distriktets lägsta serie, se TB kapitel 2 § 24 till nästkommande spelår och
påförs en avgift, se TB kapitel 2 § 31.
Om särskilda skäl föreligger kan respektive beslutande organ besluta om fortsatt deltagande i serien.
Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas.
Om lag uteblir, lämnar w.o. från någon av de två sista ordinarie seriematcherna ska laget som lämnat
w.o. förlora matchen med resultatet 0 – 3 och resultatet inräknas i serietabellen.
Obs! Serietabellen räknas inte om. Därefter utesluts laget ur serien.
Uteslutet lag nedflyttas till distriktets lägsta serie, se, TB kapitel 2 § 24 till nästkommande spelår och
påförs en straffavgift, se TB kapitel 2 § 31.
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Upplands FF har beslutat:
Serier: Juniorer och Ungdom 13-17 år.
I seriespel – fram till den sista omgången I distriktets serier för, juniorer och ungdom får w.o. lämnas en gång per spelår.
Lag som lämnat w.o. till match, till vilket laget blivit kallat, förlorar matchen med resultatet 0-3 och
påförs en w.o.-avgift, som är lika med ny anmälningsavgift, se TB kapitel 2 § 13.
Om ett lag lämnar w.o. två gånger under spelåret, fram till den sista omgången, utesluts laget ur
serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målskillnad annulleras. Uteslutet lag påförs en avgift, se TB kapitel 2 § 31.
Om särskilda skäl föreligger kan UFF:s DpU besluta om fortsatt deltagande i seriespel.
I seriespel – under den sista omgången –
Om lag uteblir, lämnar w.o. från den sista ordinarie seriematchen ska laget som lämnat w.o. förlora
matchen med resultatet 0 – 3 och resultatet inräknas i serietabellen.
Obs! Serietabellen räknas inte om. Därefter utesluts laget ur serien.
Uteslutet lag påförs en avgift, se TB kapitel 2 § 31.
Om särskilda skäl föreligger kan UFF:s DpU besluta om fortsatt deltagande i seriespel.
Serier: Barn.
I distriktets serier för barn får w.o. lämnas två gånger per spelår.
Ingen avgift uttas för wo i barnserierna upp t.o.m. 12 år.

22 §

Förening på obestånd
Enligt SvFF:s stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst när konkursen
avslutats utan överskott. Enligt stadgarna får Förbundsstyrelsen vidare utestänga förening
från tävlingsdeltagande eller begränsa sådant deltagande när förening försätts i konkurs.
Om det beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med lagen (1996:764) om
företagsrekonstruktion, eller om förening annars på grund av betalningssvårigheter
genomfört frivillig ackordsförhandling (så kallat underhandsackord), ska föreningens
representationslag flyttas ned till en serie som ligger en serienivå lägre än den serie laget
deltagit i senast. Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut, inkluderat
eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande säsong. Förening som dels
ska flyttas ned som en följd av vad som ovan angetts i detta stycke, dels ska flyttas ned en
serienivå enligt vad som i övrigt är föreskrivet i dessa tävlingsbestämmelser eller i
reglemente för elitlicensen, ska nedflyttas två serienivåer.
Förbunds- respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska omfatta både herroch damlaget eller endast ettdera av lagen och dels om lagets eller lagens inplacering i
seriesystemet.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att
ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive SDF-styrelse besluta
att nedflyttningen ska anstå till nästkommande seriesammansättningstillfälle.
Om rekonstruktionen eller underhandsackordet enligt ovan är föranledd av förhållanden,
som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka, får Förbunds- respektive SDFstyrelse besluta att nedflyttning inte ska ske.
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Det åligger förening som är föremål för åtgärd enligt andra stycket att omgående anmäla
saken till SvFF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet återgå
till den upplåtande föreningen. Ovan angivna bestämmelser om utestängning eller
begränsning från tävlingsdeltagande samt om nedflyttning ska därvid äga motsvarande
tillämpning på den förening till vilken rättigheten har återgått.
Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att upplåtelseavtalet med
förening upphört att gälla ska ovan angivna bestämmelser om nedflyttning äga
motsvarande tillämpning på den förening till vilken rättigheten att delta i seriespel har
återgått. Beroende på omständigheterna ankommer det på Förbunds- respektive SDFstyrelse att besluta om nedflyttning ska verkställas omedelbart eller först efter seriespelets
slut, inkluderat eventuella kvalomgångar.

23 §

Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i
seriesystemet när föreningen
•
•
•
•

grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta
att betala skatter och allmänna avgifter,
underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på betydande belopp,
som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar,
underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och förfallen
fordran på betydande belopp, eller
på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till
ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.

Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
Beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i förbundsserierna, ska fattas av
Representantskapet. Beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i distriktsserierna,
ska fattas av SDF.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten för beslutet
samt avse en (1) serienivå. Beslutet får överklagas hos Riksidrottsnämnden.
Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå föreningen är
behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s bestraffningsregler.
Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter utdömas
enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Om förening har representationslag på såväl herr- som damsidan ska det lag som befinner
sig på högsta nivå i seriesystemet flyttas ned. Befinner sig lagen på samma nivå ska herrlaget
nedflyttas.
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24 §

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller efterföljande
kvalspel ska vid beslut om sammansättning av nästkommande säsongs serier nedflyttas till
distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen får delta.
Förening vars lag på egen begäran utgår ur seriespel efter det att seriespelet och eventuellt
efterföljande kvalspel färdigspelats ska vid beslut om sammansättning av nästkommande
säsongs serier nedflyttas till en serie som ligger en (1) serienivå under den nivå föreningen är
behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie. Berörd förenings SDF
beslutar om i vilken serie föreningen får delta om föreningen utgått ur distriktsserie eller
flyttas ner i distriktsserierna.
Förening vars lag som efter den 15 november men före den 31 december skriftligen till SvFF
eller berört SDF har meddelat att man inte kommer att ta platsen i den serie föreningen är
behörig att delta i, ska nedflyttas till distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i
vilken serie föreningen får delta.
Förening vars lag som efter den 31 december skriftligen till SvFF eller berört SDF har
meddelat att man inte kommer att ta platsen i sin serie har inte rätt att delta i seriespel
kommande säsong. SDF har rätt att föreskriva annan ordning.
SDF beslutar vad som ska gälla för övriga lag i representationsserier tillhörande förening
vars representationslag på egen begäran utgått ur, eller uteslutits ur, seriespel och/eller
efterföljande kvalspel.

Upplands FF har beslutat:
Gällande distriktsserierna:
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller efterföljande kvalspel ska
vid beslut om sammansättning av nästkommande säsongs serier nedflyttas till distriktets lägsta serie.
Det som inte täcks av ovanstående beslutar TK i frågan.

25 §

Allmänt om tillsättning av vakant plats
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling eller kvalspel kan föreningens plats tillsättas av
annan förening. Förutsättningarna för jämförelse av lag och tillsättning av vakanta platser i
förbundsserierna följer av 2-4 stycket nedan samt 26-27 §§.
Vakant plats som uppstår i förbundsserierna efter den 1 mars tillsätts inte, om inte särskilda
skäl föreligger.
Om vakant plats uppstår i kvalspel för uppflyttning ersätts platsen av det lag som i samma
serie har placerats närmast efter föreningen som utgått. Om vakant plats uppstår i kvalspel
för nedflyttning ersätts inte platsen.
SDF ska, efter distriktsseriernas slut, underrätta SvFF om vilka lag som direktkvalificerat sig
till div. 1, damer, samt div. 3, herrar. Tillsättning av vakant plats enligt 26-27 §§ nedan
tillämpas fr.o.m. den 15 november (vad avser division 1, damer) respektive fr.o.m. tisdagen
den vecka då kval till div. 3 inleds (vad avser div. 3, herrar).
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26 §

Jämförelse av lag vid tillsättning av vakant plats
Vid tillsättning av vakant plats jämförs ”bästa” ej redan uppflyttade lag. Med ”bästa” förstås
en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar. Först jämförs placering i
tävling. Därefter jämförs flest poäng, därefter målskillnad och därefter flest gjorda mål, i
jämförelse med antalet spelade matcher. Kan jämförelse ändå inte avgöras ska mål under
ordinarie speltid på bortaplan räknas dubbelt.
Såvida annat inte föreskrivs gäller jämförelsen i seriespelet om kvalspel inte genomförts. Om
kvalspel har genomförts och placering inte kan avgöras enligt ovan, gäller jämförelsen i
seriespelet för kvallag från samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant
fall att laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Om kvalspel inte genomförts och kan placering ändå inte avgöras ska laget från det distrikt
vars antal elvamannalag i seriespel (niomannalag i förekommande fall) per 31 maj i
förhållande till relevant ingång i förbundsserierna är störst. Kan placering ändå inte avgöras
utses lagen genom lottning av SvFF.
Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s Representantskapsmöte gäller
urvalet av lag i hela landet.
Om vakans uppstår efter att serierna fastställts gäller för div. 2-3, herrar, samt div. 1, damer,
urvalet av lag inom det geografiska område vakansen uppstår. Vad avser div. 1, herrar,
gäller urvalet av lag i hela landet även efter det att serierna fastställts.

27 §

Vakanstillsättning i förbundsserierna
Om vakant plats uppstår uppflyttas lag enligt följande:
Allsvenskan
Förlorande lag i kvalet mellan lag 14 i Allsvenskan och lag 3 i Superettan. Därefter lag 4 i
Superettan o.s.v.
Superettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lagen 13-14 i Superettan och lagen 2 i div. 1. Därefter
det andra förlorande kvallaget.
Div. 1, herrar
Till och med den 28 februari 2017:
”Bästa” tvåa i div. 2, herrar. Därefter den näst ”bästa” tvåan osv.
Från och med den 1 mars 2017:
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 1, herrar, därefter det näst bästa osv. Kan inte ”bästa”
lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda lag i seriespelet.
Därefter ”bästa” lag 3 i div 2, herrar. Därefter näst ”bästa” lag 3 osv.
Div. 2, herrar
Till och med den 28 februari 2017:
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lag 12 i div. 2 och lag 2 i
div. 3, herrar (omg. 2) som inte uppflyttats. Därefter det näst bästa osv. Därefter ”bästa”
förlorande kval i kvalet mellan lag 2 i div. 3 herrar (omg. 1). Därefter det näst bästa osv.
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Från och med den 1 mars 2017:
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 2, herrar, därefter det näst bästa osv. Kan inte ”bästa”
lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda lag i seriespelet.
Därefter ”bästa” lag 3 i div. 3, herrar. Därefter näst bästa lag 3 i div. 3, herrar, osv.
Div. 3, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 3, herrar, som inte uppflyttats. Därefter det näst bästa
osv.
Damallsvenskan
Lag 3 i Elitettan. Därefter lag 4 i Elitettan osv.
Elitettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Elitettan, därefter det näst bästa osv. Kan inte ”bästa” lag
utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda lag i seriespelet. Därefter
”bästa” lag 2 i div. 1, damer. Därefter näst bästa lag 2 i div. 1, damer, osv.
Div. 1, damer
”Bästa” lag från den landsdel (Norrland, Svealand eller Götaland) vars antal flick- och
damelvamannalag (niomannalag i förekommande fall) i seriespel per den 31 maj i
förhållande till antalet ingångar (beräknat på 2016 års ingångar) till div. 1, damer, är störst.
Därefter ”bästa” lag från den landsdelen med näst störst antal osv.
Med Norrland förstås Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland,
Medelpad, Hälsingland och Gestrikland. Med ”bästa” lag i Norrland avses ”bästa” lag i de
distriktsövergripande serierna div., 2, damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
Med Svealand förstås Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Örebro
Län, Dalarna och Gotland. Med ”bästa” lag i Svealand avses ”bästa” lag i de
distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
Med Götaland förstås Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge, Halland, Göteborg,
Dalsland, Bohuslän och Östergötland. Med ”bästa” lag i Svealand avses ”bästa” lag i de
distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa lag
osv.

28 §

Vakanstillsättning i distriktsserierna
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta
platser i distriktsserierna.

Upplands FF har beslutat:
att vid tillsättning av eventuell vakant plats erbjuds ett tvångsnedflyttat lag platsen, före ytterligare
tillsättning från underliggande serie.
Att vid tillsättning av vakanser ska kvotberäkning tillämpas gällande (erövrade poäng i förhållande till
antal matcher).
Om poängkvoten är lika gäller målskillnadskvot (målskillnad i förhållande till antalet matcher),
därefter flest gjorda mål i förhållande till antal matcher.
Det som inte täcks av ovanstående beslutar TK i frågan.
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29 §

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling får åläggas att ersätta övriga lag i
samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller
det lag som utgått ur tävlingen.
SvFF:s TK prövar ärende enligt första stycket. Framställning ska göras till SvFF senast den 30
november innevarande kalenderår.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.

30 §

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad ändrad speldag,
får tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning.
Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att arrangerande förening
underlåtit att i tid meddela gästande lag och domare om förhållande som orsakat
uppskjuten match eller w.o.- match, får tävlingsstyrelsen besluta att arrangerande förening
ska ersätta gästande lag och domare för extra kostnader.
Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den nya matchdagen,
dock senast den 30 november innevarande kalenderår.
Vid återupptagen match i förbundsserierna utgår inte ersättning till arrangerande förening
för eventuella extra kostnader för domare och övriga funktionärer. SDF får besluta om
annan ordning i distriktsserierna.
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31 §

Avgift för förening som utgår eller utesluts ur serie

Upplands FF styrelse har beslutat enligt nedan::
Att nedanstående också gäller efter beslut av Upplands Fotbollförbund att utesluta lag ur tävling/serie.
Herr div 4 – 7 och Dam div 3 och 4:
Efter fastställandet på Repskapet:
Efter 31 januari:
Efter 31 mars:

Anmälningsavgiften x 2
Anmälningsavgiften x 3
Anmälningsavgiften x 4

Herr div 8 och Dam div 5:
Efter att serieförslaget presenterats på hemsidan:
Efter 31 mars:

Anmälningsavgiften x 2
Anmälningsavgiften x 3

Juniorlag, P16-17 och F17-19:
Efter att serieförslaget presenterats på hemsidan:
Efter 31 mars:

Anmälningsavgiften x 2
Anmälningsavgiften x 3

Ungdom 13- 17 år:
Efter att serieförslaget presenterats på hemsidan:
Efter serien startat:

Anmälningsavgiften x 2
Anmälningsavgiften x 3

Barn 10-12 år:
Efter att serieförslaget presenterats på hemsidan:
Efter serien startat:

Anmälningsavgiften x 2
Anmälningsavgiften x 3

Lag som utgår ur seriespelet är skyldig att:
Omedelbart meddela detta skriftligt till UFF på därför avsedd blankett.
Meddela alla återstående motståndarlag.
Meddela alla domare i de matcher för vilka domare är uttagen.
Till domare eller motståndare som åkt till sådan inställd match, därför att de inte fått något besked,
blir föreningen ersättningsskyldig. Beträffande domaren ska denne ersättas med restidsarvode och hela
resekostnaden och till motståndarlaget ska hela resekostnaden ersättas.
Lag som ändrat matchtid utan att meddelat domare och motståndare:
Ska betala ersättning till domare och motståndare om någon av dessa rest till matchen utan att ha blivit
meddelade om ändringen för matchen.
Beträffande domaren ska denne ersättas med restidsarvode och hela resekostnaden och till
motståndarlaget ska hela resekostnaden ersättas.
Alla matcher i seriens spelordning måste spelas för att laget ska anses ha fullföljt programmet.
Om laget ej fullföljer spelprogrammet utesluts laget och föreningen påföres straffavgift.
(Annan regel gäller i de serier där w.o. tillämpas).
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32 §

Övriga avgifter

Upplands FF styrelse har beslutat enligt nedan:
Årsavgift/förening (Differentierad). Avser antal lag från 10 år och uppåt.
Antal lag:
Avgift:
0–2
3000:3–5
4000:6 – 10
5000:fler än 10
6000:Renodlad Futsal förening:
1500:Renodlad Beach Soccer förening:
1500:Administrationsavgift, matchändring
Administrationsavgift, matchändring sen
Dispensavgift / person
Depositions avgift, ny förening (2 år)
Framställansavgift
Överklagansavgift
Tillståndsavgift, nationell, internationell
Årsavgift till Svenska FF
Vänskapsmatch (evenemang/arrangemang)
WO-avgift
Dubbel Bosättning
Lag som utesluts ur tävling/serie

500:1000:100:5000:2000:-*
1000:350:500:100:Ny anmälningsavgift.
250:Se TB kapitel 2 § 31.

*Framställansavgiften bilägges framställan och återfås om framställan bifalles.
Övriga avgifter faktureras föreningen.
Upplands Cupen: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
Futsal: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
DM: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
Efteranmälningsavgift/lag.

500:-
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Lagförsäkring:
Nedanstående avgifter beslutas av SvFF och kan komma att justeras, uppgifterna var de som gällde
för 2016.
Herr/ungdom
Allsv-Div.1
A-lag/lag 2
9500:-/5500:Div. 2-3
A-lag/lag 2
6500:-/4500:Div. 4-5
A-lag/lag 2
3800:-/3500:Div. 6-8
A-lag/lag 2
3200:-/2900:Övriga lag 3 osv
2500:Div 9
1500:Ungdomslag.
15 - 19 år
2500:Dam/ungdom
Allsv-Div.1
Div. 2-3
Div. 4Övriga lag 3 osv
Div 7
Ungdomslag.

33 §

A-lag/lag 2
A-lag/lag 2
A-lag/lag 2

15 - 19 år

6500:-/4500:3800:-/3500:3200:-/2900:2500:1500:2500:-

Meddelande genom högtalare

Upplands FF har beslutat att:
Under pågående match får meddelanden till publiken genom högtalare endast gälla
matchfakta (målgörare, spelarbyten etc,) Övriga meddelanden ska lämnas före match, i
halvtid eller efter matchens slut.

34 §

Regelkväll som domarkommittén

Upplands FF har beslutat:
Gällande föreningar med lag i herr div.4, herr div.5 och i dam div.3:
Föreningen måste skicka minst 1 lagansvarig (tränare, lagledare etc.) och 1 spelarrepresentant på
en regelkväll som domarkommittén anordnar inför varje säsong.
Föreningar vars lag ej deltar på denna kväll åläggs att betala en administrationsavgift på 3000kr.
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