Träningsmatcher Fotboll.
Samtliga träningsmatcher för lag i ”licensålder” (15 år och äldre) skall läggas in och hanteras i Fogis.
I enlighet med SDF:s föreskrifter finns beslutade i TB 2 kap 8.2§.
Träningsmatcher inom distriktet är tillståndsgivna i och med att de är av tävlingskansliet införda i
Fogis eller skriftligt godkännande, alternativt via mejl, meddelat till arrangerande förening.
Ansökan skall vara distriktsförbundet tillhanda senast 7 dagar innan match.
Träningsmatch där lag från distriktet deltar utanför distriktet skall meddelande göras till det egna
distriktsförbundet. Meddelande skall vara distriktsförbundet tillhanda senast 7 dagar innan match.
För att förenkla hanteringen för föreningar och domare så lägger VFF upp samtliga matcher som kommunen
(Umeå och Skellefteå) placerat på ”sina” anläggningar. Träningsmatcher på anläggning hos andra planägare än
dessa två kommuner måste ni mejla in till oss, vi vill då veta:
 Hemmalag
 Bortalag
 Datum
 Avsparkstid
 Arena
Ni mejlar detta till karlsson@vffboll.ac.se


VFF tillsätter domare till träningsmatcherna
VFF samarbetar med de regionala domarklubbarna som sköter tillsättningen av träningsmatcher.
Ni kallar domare tillsatt till er träningsmatch på samma sätt som vid en seriematch.



Matchändring av träningsmatch
Hemmalagets förening sköter ändringar av datum, tid, anläggning.
Om motståndarlaget skall bytas måste hemmalaget meddela detta till VFF så sköter de bytet. Om
ändring av speldatum sker när kortare tid än 7 dagar till match eller att datumändring gör att matchen
flyttas så kortare tid än 7 dagar kvarstår till match skall den regionala domarklubbens ansvarige också
meddelas. Se Regionalt ansvariga nedan.



Domararvode träningsmatcher
Enligt” FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE”
Domarkvitton enligt gällande bestämmelse. (TB 2 kap, 38§)
I tävling där VFF tillsätter domare skall betalning ske via konto. Betalning skall vara domaren tillhanda
senast tre bankdagar från att domarräkningen inkommit till föreningen. Domarräkning skickas av
domaren till föreningen via post eller till deras officiella mejladress angiven i Fogis.
Domare skall ange matchnummer på domarkvittot och förening skall då ange det på inbetalningen.
Domare tillsätts enligt laget med högsta serietillhörighet.



Inrapportering av resultat
Domaren ansvarar för att omgående efter match inrapportera resultat.



Arvode tillsättning
Den regionala domarklubben sköter tillsättningen på uppdrag av VFF
Tillsättningsarvodet betalas till Domarklubben som skött tillsättningen i er region.
Arvode samt Betalningssätt meddelas av respektive domarklubb till föreningarna inom domarklubbens
region. Var uppmärksam om domarklubben kräver betalning i förskott för tillsättningen, missad
betalning kan medföra att er match inte tillsätts.



Den elektroniska domarrapporten gäller precis som i seriespelet.
Detta ger nytillkomna ledare och domare möjligheten att testa av den elektroniska domarrapporten
innan serien sparkar i gång på allvar samt att rapporteringen av eventuell grov förseelse hamnar rätt.
Den elektroniska spelarförteckningen är satt att rymma fler spelare än vid seriespel.
Även ”lånespelare” skall läggas in elektroniskt. Övrigt om lånespelare se ”Inlånad spelare till
träningsmatch” nedan



DM och Träningsmatch samma tid.
Placerar ni en DM-match eller att det har via kommunens bokningsschema placerats en DM-match
och en träningsmatch samma tid måste ni meddela oss detta direkt, detta då det annars finns risk att
det tillsätts domare till båda de matcherna då det i själva verket endast är en. DM-matchen hanterar
föreningen själv i fogis och hemmalaget anger där datum, tid och plats.



Tillståndsgivna/Sanktionerade
Träningsmatcher, spelas enligt SvFF:s bestämmelser med de undantag SDF beslutat, gällande lag
hemmahörande i licensålderålder samt lag deltagande i förbundsserie är tillståndsgivna
(sanktionerade), i enlighet med TB 2 kap 8§, av Västerbottens Fotbollsförbund (VFF) i och med att
domare är tillsatt av VFF. Övriga träningsmatcher (14 år och yngre samt Veteran/7-manna) kräver
inget tillstånd.



”Inlånad spelare till träningsmatch” (RB 1 kap 21§)
Spelare får varken i nationell eller internationell träningsmatch representera annan förening än den
som erhållit moderföreningens skriftliga medgivande.
Vid användande av lånespelare skall det skriftliga godkännandet från moderföreningen medtagas och
skall vid anmodan från domare eller annan av VFF utsedd funktionär uppvisas.



Match utan motståndare eller match mot lag ej medlem i SvFF eller annan av FIFA ansluten
organisation
Saknas motståndare i en sökt träningsmatch kommer den inte att läggas in. Föreningen måste då
meddela in till karlsson@vffboll.ac.se motståndare så fort sådan är klar. Detsamma gäller byte av
motstånd.
Till SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som företräder förening eller annan
organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund (TB 1 kap 2§)



Regionalt ansvariga
Norra
Magnus Furberg
070-510 04 69
nvdk.klubb@gmail.com

Södra
Anders Höber
073-157 32 90
anders.hober@ub.umu.se
Plus Giro: 116528-1

Har ni övriga frågor kontakta Västerbottens Fotbollförbund
0910-380 40
Mikael Karlsson, karlsson@vffboll.ac.se
Jocke Beijer, joachim@vffboll.ac.se
Micke Sundqvist, micke@vffboll.ac.se

Västra
Richard Grad
070-364 62 17
domaregrad@spray.se

