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Möteshandlingar för Hallands Fotbollförbunds representantskap
Tisdagen den 21 november 2017, kl. 19.00. Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro

Program
18:00 Middag
18:45 Avprickning
19:00 Representantskapets sammanträde
19:00 Summering av fotbollsåret 2017
19:05 Diplomutdelning
19:15 Föredragningslista
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2017-11-07

Föredragningslista
1. Representantskapet som beslutande myndighet
Representantskapet består av en företrädare för varje förening och HFF:s styrelseledamöter.
Ledamot i representantskapet har en röst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Är utsedd
föreningsledamot förhindrad att delta får föreningen skicka utsedd suppleant som
representant för föreningen. (se HFFs stadgar §17-21)

1.1 Sammanträdets öppnande
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande
Inbjudan och kallelsen till Representantskapet skickades ut till föreningarna 2017-05-02 och
lades samtidigt ut på Hallands FF:s hemsida.
Påminnelse om anmälan till representantskapet är utskickat 2017-06-21, 2017-08-29, 201709-08, 2017-09-15 och 2017-09-21.
Handlingar för representantskapets utskickades 2017-11-06 då de samtidigt publicerades på
hemsidan.
Förslag till seriesammansättning (bilaga 1) för representationsserierna utskickad till
föreningarnas representanter 2017-10-24 då de samtidigt publicerades på hemsidan.
Föreningarna har haft till 2017-11-03 på sig att inkomma med yttrande angående förslaget
till seriesammansättningen.

2. Upprop
Anmälda representanter framgår av bilaga 2 vilket också utgör röstlängd vid sammanträdet.

3. Val av
3.1 Ordförande och sekreterare för sammanträdet.
Förslag: Ordförande – Johan Johqvist. Sekreterare – Gert-Inge Svensson
3.2 Två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
Förslag: Lars Karlsson, Varbergs BoIS FC och Peter Söderberg, Getinge IF.

4. Motioner
4.1 Sennans IF motionerar enligt bilaga 3
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå motionen, med motivering som
framgår av ovan nämnda bilaga.
4.2 Kullavik IF motionerar enligt bilaga 4
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå motionen, med motivering som
framgår av ovan nämnda bilaga.
4.3 Kullavik IF motionerar enligt bilaga 5
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Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att avslå motionen, med motivering som
framgår av ovan nämnda bilaga.

5. Distriktsstyrelsen förslag
Distriktsstyrelsen föreslår bifogade förändringar av representations- och
tävlingsbestämmelserna att gälla för 2018. (bilaga 6)
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens
förslag.

6. Sammansättning av distriktets representationsserier 2018
Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsänds 2017-11-06 för damserierna, Div. 3 - Div. 4, Bilaga
7.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag utsänds 2017-11-06 för herrserierna, Div. 4 - Div. 7
tillsammans med inkomna yttrande/förslag från föreningar, Bilaga 8.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens
förslag.

7. Representantskapets rapport
Distriktsstyrelsens förslag är att i enlighet med dess stadgar uppdra åt mötets ordförande att
avge Representantskapets rapport till distriktsårsmötet.
Distriktsstyrelsen föreslår representantskapet att besluta i enlighet med Distriktsstyrelsens
förslag.

8. Informationspunkter till representantskap i dess egenskap av
distriktskonferens.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Svenska FF Representantskap 2017 motioner och förslag
Tillståndsansökan egen tävling
Tidplan för tävlingar 2018, bilaga 9
Serieindelning damer div2 2018, bilaga 10
Domare
Diplomerad förening
Fotbollsutvecklare
Fotboll fitness
Råd och vård
mm.

9. Sammansträdets avslutning
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2017-10-26

Bilaga 1
Förslag seriesammansättning - Representationsserier damer 2018
Div. 3 Damer (12 lag)
BK Astrio
Frillesås FF
Hyltebruks IF
IF Norvalla
Lerkils IF (2)
Lilla Träslövs FF (4)
Löftadalens IF

Div. 4 Damer (10 lag)
Getinge/Slöinge (ny)
KS Dam
Sennans IF
SRG Himledalen
Tofta GIF
Ullareds IK
Vapnö IF

Stafsinge IF (4)

VGLT

Torup/Rydö FF
Tölö IF
Vessigebro/Ginsten
Vinbergs IF

WRY
Våxtorp/Hasko

3/11

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TK:s förslag till
seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till
Hallands FF av föreningens ordförande. Synpunkter ska lämnas av föreningen och
inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter
också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över
hela tävlingskategorin.

2017-10-24

Förslag seriesammansättning - Representationsserier Herrar 2018
Div. 4 herrar (12 lag)
Genevad/Veinge IF (5)
Getinge IF
Hyltebruks IF
IF Leikin
IF Norvalla (5)
IFK Fjärås
Kungsbacka IF (3)

Div. 5 herrar (12 lag)
Alets IK (6)
Anderbergs IK (4)
Bua IF
Derome/Åskloster
FC Astrio (6)
HåFF (4)
IF Böljan (6)

Kvibille BK

IF Centern

Lilla Träslövs FF
Skrea IF
Tölö IF

IS Halmia Academy
Löftadalens IF
Träslövsläge IF

Åsa IF
Div. 6 Norra (12 lag)
Galgbackens IF (7)
Galtabäcks BK (5)
Glommens IF
GoIF Ginsten
Grimetons IK
Kung Karl BK
Långås/Morup
Rinia IF
Rolfstorp/Skällinge
Valinge IF
Särö IK
Ätrans FF (7)

Väröbacka GIF
Div. 6 Södra (12 lag)
Harplinge IK
Hasslövs IS
Kornhult/Hishult FF (5)
Laholms FK Akadami (7)
Lidhults GoIF
Lilla Tjärby IK
Oskarströms IS
Simlångsdalens IF
Slöinge GoIF
Sperlingsholms IF (7)
Torup/Rydö FF (5)
Trönninge IF

Div. 7 Norra (9 lag)
Annebergs IF (6)
BK Viljan/IF Älvena
Frillesås FF (ny)
IFK Bänared
Tofta GIF
Trönninge BK

Div. 7 Mellersta (9 lag)
Arvidstorps IK
FC Falkagård
Gullbrandstorps AIS
Haverdal IF
IS Örnia
Sennans IF

Div. 7 Södra (9 lag)
BK Walldia
Halmstad Inter FC
Knäreds IK
Roj Ava FF
Ränneslövs GIF (6)
Skogaby BK

Unite People FC (ny)
Veddige BK (6)
Vessigebro/Ätrafors

Skuggan BoIS
Unnaryds GoIF
Vapnö IF

Våxtorps BoIS
Ysby BK
Skottorps IF

3/11

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TK:s förslag till
s seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till
Hallands FF av föreningens ordförande. Synpunkter ska lämnas av föreningen och
inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter
också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över
hela tävlingskategorin.

Bilaga 2
Röstlängd vid Hallands Fotbollförbunds representantskap 2017-11-21
Föreningens namn

Föreningens representant

Alets IK

Per Hallström

Arvidstorps IK

Mattias Widarsson

BK Astrio

Otto Hallgren

BK Viljan

Rosita Bengtsson

BUA IF

Klas Tropp

Derome bollklubb

Carl-Daniel Andersson

DFK HaSko

Maria Johansson

Falkenbergs FF

Lars-Eric Nilsson

Frillesås FF

Anna-Karin Gustafsson

Getinge IF

Peter Söderberg

Glommens IF

Jonas Karlsson

GoIF Ginsten

Robert Svanefors

Grimeton IK

Mats Olsson

Gullbrandstorps AIS

Donald Persson

Halmstads BK

Rasmus Svensson

Harplinge IK

Per Ovik

Haverdals IF

Leo Lundström

Hyltebruks IF

Rune Gunnarsson

IF Centern

Henrik Höjman

IF Leikin

Ronny Persson

IF Norvalla

Erling Gunnesson

IFK Fjärås

Claes-Erik Eriksson

IS Halmia

Leif Bengtsson

IS Halmia Academy

Nils Bäckström

Kornhult/Hishult

Boris Johansson

Kullavik IF

Peter Berggren

Kung Karl BK

Gert-Ove Johansson

Kungsbacka DFF

Thomas Wettergren

Kungsbacka IF

Kenneth Carlsson

Kungsäters IF

Bernt-Göran Reinholdsson

Kvibille BK

Göran Larsson

Laholms FK

Johan Larsson

Laholms FK Akademi

Magnus Nigelius Solenheim

Lerkils IF

Sebastian Arby

Lilla Tjärby IK

Mattias Johansson

Lilla Träslövs FF

Markus Nilsson

Långås IF

Berth Svensson

Löftadalens IF

Sven Fritzson

Morups IF

Carl-Gustav Larsson

Onsala BK

Johan Gometz

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Föreningens namn

Föreningens representant

Oskarströms IS

Jessica Wiström

Rinia IF
Rolfstorps GIF
Ränneslövs GIF
Sennans IF
Skottorps IF
Skrea IF
Skällinge BK
Slöinge GoIF
Snöstorp Nyhem FF
Sperlingsholms IF
Stafsinge IF
Särö IK
Tofta Gif
Torup/Rydö FF
Trönninge BK
Trönninge IF
Tvååkers IF
Tölö IF
Ullareds IK
Valinge IF
Vapnö IF
Varbergs BoIS FC
Veddige BK
Vessigebro bk
Vinbergs IF
Våxtorps Bois
Väröbacka Gif
Ysby Bollklubb
Åsa IF
Åsklosters IF
Ätrans FF
HFF styrelse
HFF styrelse
HFF styrelse
HFF styrelse
HFF styrelse
HFF styrelse
HFF styrelse

1
Gjenis Bekteshi
1
Jan-Ove Nilsson
1
Mattias Hultin
1
Märta Kälebo
1
Ola Nilsson
1
1
Lars-Erik Carlsson
Micael Hagsten
1
Åsa Bellner
1
Marcus Larsson
1
Erik Höjman
1
Magnus Jacobsson
1
André Rundeus
1
Harald Lagerstedt
1
Camilla Berggren
1
Daniel Djäverbo
1
Patrik Dimfelt
1
Jörgen Hansson
1
Sven Karlsson
1
Ulrika Bengtsson
1
Elisabeth Otterdahl
1
Jan Olof Fransson
1
Lars Karlsson
1
Joakim Hixén
1
Johan Rylin
1
Patrik Annervi
1
Filip Haraldsson
1
Peter Svensson
1
Frank Östring
1
Jimmie Olsson
1
Hans Eliasson
1
Emil Tellvik
1
Johan Johqvist
1
Gunilla Gustafsson
1
1
Mikael Hansson
Eva Marie Bylander
1
Carl-Johan Herbertsson
1
Cristel Brorsson
1
Andreas Ivarsson
1
Totalda antal röster 79

Bilaga 3
Till
Hallands Fotbollförbund

Motion angående den geografiska spridningen på lagen i div.7

Bakgrund
Föreningar i div.7 i allmänhet och Sennans IF i synnerhet yrkar på mer tidseffektiva seriematcher.
Det krävs kortare resor för att underlätta för så många spelare som möjligt att delta i matcherna.
Mer tidseffektiva seriematcher skulle även leda till en ökad publiktillströmning då fler matcher av
derbykaraktär skulle spelas. Genomförs matcher på detta satt kan de spelas på mer attraktiva
tidpunkter och dagar vilket skulle vara positivt för flera klubbar.
Den geografiska spridningen, från södra Halland till norra Halland i årets div.7 norra är inte rimlig,
sett till den tidsaspekt som matcherna spelas under. Antalet matcher med långa resetider blir
övermäktigt och det leder till att antalet återbud till matcherna ökar. Det är viktigt att beakta att
dessa spelare älskar fotboll men inte har den tid som mer professionella fotbollsspelare har att tillgå.
Nästan alla har jobb/skola och annat att ta hänsyn till, men långt ifrån alla kan styra sina tider sa att
de inte krockar med matcher.
Yrkande
Dela upp serierna i herrarnas div.7 sa att geografisk närhet lagen emellan prioriteras
för alla deltagande lag. Inga långa resor från söder till norr och tvärtom. Hur serien delas upp kan
säkert se olika ut men ett lag från tex. Halmstadområdet ska möta andra lag i södra Halland.

Märta Kälebo
Ordförande Sennans IF

4.1 Motion

Sennans IF, motionerar gällande, den geografiska spridningen på lagen i div. 7.
Hallands Fotbollförbund föreslår
att
avslå motionen.
Motiv till styrelsens förslag:
Att varje förening redan med dagens regelverk har möjlighet att lägga ett helhets motförslag till de
som HFF:s TK presenterar inför varje representantskap.
Att det vid varje representantskap är de föreningar som är representerade som beslutar hur
seriesammansättningen för kommande spelår skall se ut.

Bilaga 4

Motion till Hallands Fotbollsförbunds representantskap 2017
Angående nya spelformer, specifikt angående offside-regeln 9-manna
•
•

Vi yrkar att HFF gentemot SvFF skall driva att offside skall utdömas från mittlinjen även
för 9-mannafotboll
I den händelse att HFF misslyckas med att få SvFF att ändra sig på denna punkt, så yrkar vi
att Halland inför en lokal avvikelse mot de nationella spelformerna. Att spelare 2004 och 2005
får fortsätta spela 9-manna med vanlig offside. Första åldersgrupp att börja med offside vid
1/3-plan skulle i så fall vara spelare födda 2006, när de börjar med 9-manna

Kullavik IF tycker att linjen för var offside kan utdömas skall vara mittlinjen även för 9-mannafotboll, vi
har ingen förståelse för varför det skall vara vid 1/3-plan vid 9-manna. Vi yrkar på HFF gentemot SvFF
skall driva att offside vid 1/3-plan i 9-manna tas bort ur ”gemensamma nya spelformer” och att vanlig
offside gäller.
Speciellt illa blir denna nya regeln för barn födda 04 och 05 som redan lärt sig att spela 9-manna med
offside enligt vanliga regler. De tvingas nu för 1 eller 2 år lär om, för att sedan när de blir 11-manna
spelare lära tillbaka.
Därför vill vi att i den händelse att HFF misslyckas med att få SvFF att ändra sig på denna punkt så
skall vi i Halland införa en lokal avvikelse mot de nationella spelformerna och införa offside vid 1/3plan endast för de spelare som är nya för 9-mannafötboll, för närvarande födda 2006.
30 september 2017

Peter Berggren Ordförande,
Kullavik IF

4.2 Motion

Kullavik IF, motionerar att HFF skall driva en fråga angående offside i spel 9mot9 gentemot SvFF
Hallands Fotbollförbund föreslår
att
avslå motionen.
Motiv till styrelsens förslag:
Nya spelformer är ännu inte beslutade. Om beslut avseende nya spelformer tas vid SvFF repskap är
beslutet nationellt gällande. Dessutom anser HFF styrelse att förslaget i sin helhet som lagts fram för
SvFF representantskap är ett bra förslag som kommer utveckla fotbollen.

Bilaga 5

Motion till Hallands Fotbollsförbunds representantskap 2017
Angående nya spelformer, specifikt gällande ålder vid start av 11-mannaspel
•
•

Vi yrkar att HFF gentemot SvFF skall driva att start för 11-manna spel skall vara 14 år
och inte 15 år som föreslås i arbetet med gemensamma nya spelformer.
I den händelse att HFF misslyckas med att få SvFF att ändra sig på denna punkt, så yrkar vi
att Halland inför en lokal avvikelse mot de nationella spelformerna, och låter 14-åringar spela
11-manna fotboll

Vi tycker att 14-åringar är fullt redo för 11-mannafotboll.
I Halland 2016 spelar 14-åringar 11-manna fotboll. Vi som följer dessa serier ser att det fungerar utmärkt
och att spelarna är redo för det. Vi förstår fullt ut vitsen med att krympa ytor för yngre barn/ungdomar
samt på träning, men vår erfarenhet är att de spelare som har en lägre nivå, respektive fysiskt svagare, får
allt svårare i spel på små ytor i denna åldersnivå. De som är fysiska och aggressiva vinner stora
framgångar i detta spel - inte de som är tekniska.
Dessutom kommer det, om man har kvar 7-mannamål, inte att skapas ett realistiskt fotbollsspel utan
snarare klungspel
30 september 2017

Peter Berggren Ordförande,
Kullavik IF

4.3 Motion

Kullavik IF, motionerar att HFF skall driva en fråga angående start för spel 11mot11 gentemot SvFF
Hallands Fotbollförbund föreslår
att
avslå motionen.
Motiv till styrelsens förslag:
Nya spelformer är ännu inte beslutade. Om beslut avseende nya spelformer tas vid SvFF repskap är
beslutet nationellt gällande. Dessutom anser HFF styrelse att förslaget i sin helhet som lagts fram för
SvFF representantskap är ett bra förslag som kommer utveckla fotbollen.

Bilaga 6
HFF styrelse förslag till förändringar i Representationsbestämmelser år 20178 avseende
de tillägg som SDF har rätt att göra.

SDF har rätt att göra vissa avsteg från SvFF RB. Dessa lokala bestämmelser finns i rutor under den paragraf
där avsteg är möjliga. Rutorna är grönmarkerade.
Överstruken text = utgår

Röd text = nytt

5 § Registrering och övergång av barn och ungdom
Förening får ungdomsregistrera spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år. SDF får
föreskriva särskilda krav på ungdomsregistrering till följd av hantering av matchrapporter i FOGIS. Avsteg
från sådan föreskrift får inte föranleda tävlingsbestraffning.
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma
speltermin (se begrepp s.6). Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med
nuvarande förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening
inom samma speltermin.
För att delta i av HFF administrerade serier ska alla spelare vara registrerade i FOGIS (12-14 år
ungdomsregistrering). HFF ser gärna att föreningen registrerar alla sina spelare i FOGIS oavsett ålder.

12 § Representationsrätt inom egen förening (representationslag och
andralag)
SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för spelares deltagande i annat lag än
representationslaget i spelarens förening.
Representationsbestämmelser mellan lag 1, 2, 3 och 4 (Representations-, Utvecklings- och ungdomslag)
I utvecklingslag för damer och herrar äger föreningen själv rätt att bestämma vilka som ska delta under
förutsättning att spelarna har licens för föreningen. Dock bör det uppmärksammas att det övergripande
målet är att så många spelare som möjligt ska få spela.
Beträffande ungdomslag för flickor och pojkar i samma åldersklass gäller att högst fem spelare från det
ena laget får delta i det andra laget. Som spelare i respektive lag räknas alla som deltagit i detsamma de
två senaste matcherna. För föreningar som har mer än två lag i åldersgruppen gäller att de högst får
använda fem spelare totalt, som räknas som spelare i annat lag.
(Gäller för spel i Halland).
Beträffande ungdomslag äger föreningen själv bestämma vilka som ska delta under förutsättning att
spelarna har licens för föreningen. Härvid bör uppmärksammas det övergripande målet är att så många
spelare som möjligt ska få spela.
Beträffande barnfotboll upp till 12 år Äger föreningen själv bestämma vilka som ska deltaga under
förutsättning att spelarna är registrerade i Fogis.
Detta anges i tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll

2 kap. – Särskilda bestämmelser om amatörspelare
7 § Föreningssamarbete i distriktsserier
SDF har rätt att beträffande distriktsserier, inom det egna distriktet eller i samarbete med annat distrikt,
besluta om kompletterande bestämmelser avseende föreningssamarbete inom ramen för
tävlingsverksamheten.
Spelare som under innevarande säsong deltagit för förening i lag som deltar i Allsvenskan – div. 3, herrar,
samt Damallsvenskan – div. 1, damer, får inte representera annan förening med stöd av bestämmelser
enligt föregående stycke.
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom, SDF-serier och DM.
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening.
Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall,
annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel bosättning på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna samt, i förekommande fall,
föreningarnas huvudklubbar eller farmarklubbar, under förutsättning att lagen inte spelar i samma serie.
Detta gäller även för eventuellt kvalspel. Lånad spelare får ej delta i kvalspel till förbundsserie.
Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.
Spelare som har dömts till avstängning i en av föreningarna är diskvalificerad även i den andra föreningen.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.
För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher
krävs att SDF:s tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.
Ansökan om lån sker till berört SDF på särskilt föreskrivet sätt (blankettlänk) och mot en av SDF fastställd
avgift.

Utlåning av amatör utan övergångsanmälan
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, division 2 damer och division 4 herrar och lägre samt i kval inom,
distriktsserierna
Föreningen ansvarar för att omedelbart meddela berörda SDF att detta inträffat.
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels
moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i förekommande fall, annat SDF:s tillstånd,
dels att spelaren innehar dubbel bosättning, på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna.
Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.
Lånad spelare kan delta i seriespel och kvalspel, dock inte i serie eller Kvaltävling, där den utlånande
föreningen deltar.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings SDF lämnat tillstånd.

För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher
krävs att SDF:s tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.
Framställan om lån sker till berört SDF på särskilt föreskrivet sätt och mot en av SDF fastställd avgift (250:). Spelare som har dömts till avstängning i en av föreningarna är diskvalificerad, även i den andra
föreningen.
Föreningssamarbete
Tecknande av Föreningssamarbete
Avtal om föreningssamarbete kan ingås av två föreningar. Den ena kallas huvudklubb och den andra kallas
samarbetsklubb.
Nytt avtal tecknas med en löptid om minst en säsong.
Hallands FF administrerar föreningssamarbetet, innebärande bland annat registrering och godkännande
av samarbetsavtalet.
Respektive SDF bestämmer i vilka distriktsserier, damer och herrar, som huvudklubbar och
samarbetsklubb kan delta.
Avtal ingås fristående för dam- respektive herrfotbollssamarbete.
För att ingå ett föreningssamarbete ska samarbetsklubben inom sju dagar från det att båda parter
undertecknat samarbetsavtalet, insända det tredje exemplaret (blad 1) till Hallands FF för registrering.
Avtalet ska ha inkommit till Hallands FF senast den 1 mars.
Uppsägning och upphörande av samarbetsavtal
Avtalet gäller från och med Hallands FF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet
uppsägs. Uppsägning av avtal i syfte att kringgå minsta löptid i enlighet med 21 b § b 1, ovan är ogiltig.
Uppsägning av samarbetsavtal ska ha inkommit till Hallands FF senast den 14 november och om så inte
sker förlängs avtalet ytterligare en säsong. Samarbetsavtalet kan, förutsatt att det sker i enlighet med 21
b § b 1., uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av respektive förening.
Samarbetsavtal upphör automatiskt att gälla om någondera av föreningarna utesluts ur eller drar sig ur
seriespel eller utesluts ur kvaltävling.
Krav på samarbetsklubb och huvudklubb
Huvudklubben får inte delta i förbundsserie för representationslag som administreras av SvFF eller är
kvalificerade för spel i SvFF:s förbundsserier. Av detta följer att huvudklubben får spela som högst i
division 2 damer och division 4 herrar. (Representantskapsbeslut 2013).
Notera dock att ett kombinerat lag ska fullfölja hela tävlingen som kombinerat lag och äger ej rätt att
delta i förbundsserierna eller kval till förbundsserierna.
Samarbetsklubben måste delta i en lägre serienivå än huvudklubben.
En förening får inte ha mer än ett samarbetsavtal gällande respektive dam- eller herrfotbollssamarbete.

En förening får inte vara samarbetsklubb och samtidigt huvudklubb till annan förening. Förening kan dock
vara samarbetsklubb på herrsidan och samtidigt vara huvudklubb på damsidan. Samma sak gäller i
omvänd ordning.
Samarbetsklubbslån av spelare
Spelarens licens i huvudklubb eller samarbetsklubb medger utlåning till respektive samarbetsklubb.
Samarbetsklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan låna samtliga spelare (inklusive
ersättare och antecknade avbytare enligt 2 kap 4.2 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser) som inte deltar i
huvudklubbens senaste serie- eller kvalmatch från matchstart.
SDF har rätt att anpassa lån från huvudklubb till samarbetsklubb med hänsyn till distriktets hantering av
domarrapporter.
Huvudklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna samtliga spelare i
samarbetsklubben.
SDF kan föreskriva om begränsning av vilka spelare som är behöriga att lånas mellan samarbetsklubbar.
SDF har, avseende all damfotboll samt herrfotboll då huvudklubben deltar i distriktsserierna, rätt att
föreskriva om begränsning av antal spelare som får utlånas till respektive samarbetsklubb.
Lån kan bara tillämpas i seriespel (utomhus) och i eventuellt kvalspel.
Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar.
I de fall huvudklubben avslutar sin serie tidigare än samarbetsklubben får endast de, som på
spelarförteckningen vid huvudklubbens sista tävlingsmatch antecknats som ersättare/avbytare delta i
samarbetsklubbens resterande match/matcher.
Har huvudklubben seriestart senare än samarbetsklubben, får endast det antal spelare utöver elva som
upptagits på samarbetsklubbens spelarförteckning delta i huvudklubbens första seriematch.
Om samarbetsklubbarnas representationslag spelar matcher samma dag kan spelaren, oavsett
matchernas avsparkstider, får spelaren bara spela med det ena laget
Uppflyttning och nedflyttning
Samarbetsklubb kan inte under avtalstiden kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där
huvudklubben deltar, eller vid kallelse till kvalspel kan komma att delta, nästkommande säsong.
Samarbetsklubb kan inte kvalificera sig till högre serienivå än huvudklubben.
Om huvudklubben under avtalstiden nedflyttas till samma serienivå som samarbetsklubben, ska
samarbetsklubben nedflyttas till en (1) under huvudklubben.
SDF har dock inte rätt föreskriva en ordning som strider mot 21 b, b 1, ovan.
Kvalificerar sig samarbetsklubb under avtalstiden till högre serienivå än huvudklubben ska
samarbetsklubben nedflyttas till en (1) serienivå under huvudklubben.
SDF har dock inte rätt att föreskriva en ordning som strider mot 21b, b 1, ovan.

I kvalspel, dit samarbetsklubbar kvalificerat sig till men inte har rätt att delta i, ersätts samarbetsklubben
av närmast placerat behörigt lag i aktuell seriegrupp.
Övriga begränsningar
Ledare i förening som ingått samarbetsavtal får inte därutöver agera som ledare i förening som deltar i
samma seriegrupp som samarbetsklubben.
Förening som uppsagt ett avtal om föreningssamarbete får inte ingå ett nytt avtal med samma
samarbetsklubb förrän tidigast två år efter det datum då avtalet mellan föreningarna upphörde.
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare och spelare med spelklarhet efter
den 7 september får inte delta i match vare sig med huvudklubbens eller samarbetsklubbens
representationslag.
Annat lag än representationslaget tillhörande huvudklubb eller samarbetsklubb får inte delta i samma
kval- eller seriegrupp som lag från samarbetsklubben.
En förening får inte ha avtal om lån enligt 2 kap 21 § med samarbetsklubb eller med förening som deltar i
samma seriegrupp som samarbetsklubben.
SDF har rätt att föreskriva om begränsning av spel i andra lag än representationslaget hos
samarbetsklubben.

HFF styrelse förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelser år 20178 avseende de
tillägg som SDF har rätt att göra.
SDF har rätt att göra vissa avsteg från SvFF TB. Dessa lokala bestämmelser finns i rutor under den
paragraf där avsteg är möjliga. Rutorna är gulmarkerade.
Överstruken text = utgår

Röd text = nytt

2 kap. – Tävlingens genomförande
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.
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar för barn- och
ungdomar. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte SMtävlingar) och internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter
dispenser för överåriga.
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.

I seriematcher för flickor och pojkar 17-19 är det tillåtet att använda tre (3) överåriga varav 2 st. max ett
(1) år äldre och 1 st. överårig oavsett ålder. Dessa spelare kan skiftas mellan varje match varför ingen
dispensansökan behövs.
I kval till SvFF U17 och U19 för pojkar 18 och 16 får ej överåriga spelare deltaga.
I övriga seriematcher gällande 2017 för flickor och pojkar får överåriga spelare delta utan
dispensansökan. Dessa spelare kan skiftas mellan varje match varför ingen dispensansökan behövs. I
varje match får högst två (2) överåriga spelare (max ett (1) år äldre) namnges på laguppställningen.
Vid överträdelse kan protest inlämnas till HFF. För alla pojkklasser är det tillåtet med obegränsat antal
överåriga flickor (max ett (1) äldre).
OBS! överårig spelare får ej delta i DM.
Regler för dispenser finns i tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomar.
7§

Priser i tävlingar

7.4

Distriktsserier
Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

HFF utdelar prisplaketter till spelarna i de främsta lagen och diplom till föreningen enligt följande:

1

Damer och flickor
Div. 3

Herrar och pojkar
Div. 4

1:an Guldplakett
2:an Silverplakett
3:an Bronsplakett

Diplom
Diplom
Diplom

Div. 4

1:an Guldplakett
2:an Silverplakett

Diplom
Diplom

Div. 5

F167-19

1:an Guldplakett

Diplom

Div. 6, Div. 7 och (P17-19)

Klass 1-2 och (F13-16)

1:an Guldplakett

Klass 1-3 och (P13-16)

Antalet plaketter som vinnande lag får är 1822 st. Dessa fördelas av föreningen.
Seriesegrare i höstens seriespel erhåller plaketterna. Plaketter utdelas ej vid kvalificeringstävlingar. Priser för
ungdomsfotbollen anges i tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotbollen.
Beställning av extra plaketter ska vara HFF tillhanda senast den 10 oktober innevarande år. Dessa plaketter
levereras ograverade och kostnad per plakett är 35:-/st.
Plaketterna delas ut till föreningarna vid HFF representantskap.

(Önskas plaketterna tidigare kan de avhämtas på HFF kansli tidigast den 1/11. Önskas plaketterna skickas till förening så tillkommer avgift för
utskick.)

9§

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

Distriktsseriernas indelning och seriesammansättning för representationsserierna damer och herrar fastställs av
HFF Representantskap. Övriga distriktsserier indelning och sammansättning fastställs av HFF TK.

Representationsserier Damer
Nedan följer förutsättningar för upp- och nedflyttningar.
Div.3:
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2.
Till div. 4 nedflyttas minst 2 lag eller erforderligt antal lag.
Div.4:
Lag 1 och lag 2 uppflyttas till div. 3.
Till div. 5 flyttas minst 2 lag eller erforderligt antal lag.
Vid färre lag än 6 lag i div. 5 kan HFF TK besluta om fler än en (1) div. 4 serie med 6-10 lag per serie samt dubbel
eller trippelmöte.

Utvecklingsserier klass 1 och 2 Damer
Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, utvecklingsserier klass 1 och klass 2 damer:
Att från 2018 om det blir fler lag än 10 lag så ska vi spela i två klasser med trippel möte. Antingen delas
anmälda lag upp enligt norr/söder eller klass 1 och klass 2. Delas serien upp i klass 1 och 2 så är anmälan
efter förutsättning varje år.
Att man kan spela 9 mot 9 eller 11 mot 11 i båda klasserna.
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Vid flera lag i ena klassen har TK möjlighet att placera ut lagen i klasserna efter samråd med
föreningarna.
Klass 1:
Till klass 2 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Klass 2:
Seriesegrande lag uppflyttas till klass 1.
Vid vakant plats i klass 1 flyttas bästa tvåa upp i förhållande till antal matcher och poängkvot till klass 1.
Inget lag kan avsäga sin uppflyttning till klass 1.

Utvecklingslag från samma förening

Två utvecklingslag från samma förening kan ej delta i samma klass, gäller ej i klass 2.

Representationsserier Herrar
Div. 4:
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Div. 5:
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 4, uppflyttas 3:e laget till div. 4.
Till div. 6 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre.
Div. 6:
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5.
3:orna i div. 6 kvalspelar om en eventuell vakans alternativ ledig plats i div.5.
Till div. 7 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två från vardera serie.
Div. 7:
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 6 uppflyttas bästa 3:a.
Nya lag inplaceras i div. 7 om plats finns, eller i utvecklingsserier klass 2 eller 3.

Utvecklingsserier Herrar
Förslag från Hallands Fotbollförbund gällande, utvecklingsserier klass 2 och klass 3 herrar:
Att från spelåret 2018 kan varje förening anmäla sig efter förutsättningarna varje år. Antingen klass 2
eller 3.
Att i klass 2 & 3 kan man spela 9-9 eller 11-11 matcher enligt dagens regelverk/information till
motståndaren.
Att det krävs serie seger i klass 2 för att ev kunna erbjudas plats i klass 1.
Att det till klass 1 inte går att anmäla sig utan till den kvalificerar föreningen sig.
Att från klass 1 nedflyttas 2 lag om två lag från klass 2 önskar uppflyttning enligt regelverket.
Att TK har möjlighet att placera in max 12 lag per grupp/serie i klass 2 & 3.
Att det kan bli enkel eller trippelmöten per serie, beroende på antal anmälda lag samt geografin.
Att om det är mer än 2 grupper i klass 2 utses de två bästa som ges möjlighet att spela klass 1 enligt: 1.
Antal poäng/matcher 2. Målskillnad 3. Antal gjorda mål 4. Antal insläppta mål 5. Lottning
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Att om inte de två lagen som erbjuds plats önskar spela klass 1 är det lag 11 och 12 i klass 1 som behåller
sin plats.
Klass 1:
Till klass 2 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre.
Klass 2:
Seriesegrande lag uppflyttas till klass 1.
Vid vakant plats i klass 1 flyttas bästa tvåa upp i förhållande till antal matcher och poängkvot till klass 1.
Till klass 3 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två ur vardera serie.
Klass 3:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av klubbens övriga utvecklingslag som är högre rankade i
seriesystemet. Alla övriga lag som inte hindras av klubben övriga utvecklingslag placeras i turordning efter
poängkvot till förhållande matcher och därefter sker uppflyttning med detta som underlag 1,2 o.s.v.

Utvecklingslag från samma förening
Två utvecklingslag från samma förening kan ej delta i samma klass, gäller ej i klass 3.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning beroende på de halländska lagens placeringar i
förbundsserierna div 2 damer.
Om inget lag från distriktet ramar ner från div.2 damer
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2.

Till div. 4 nedflyttas två lag.
Div. 4
Lag 1, lag 2 och lag 3 flyttas till div. 3.
Till div. 5 flyttas inga lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM ETT LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2.

Till div. 4 nedflyttas två lag.
Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3.
Till div. 5 flyttas ett lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM TVÅ LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2.

Till div. 4 nedflyttas tre lag.
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Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3.
Till div. 5 flyttas två lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM TRE LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2.

Till div. 4 nedflyttas fyra lag.
Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3.
Till div. 5 flyttas tre lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
Osv.
Förutsättningar för upp- och nedflyttning beroende på de halländska lagens placeringar i
förbundsserierna div 3 herrar.
OM INGET LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2.an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3
Till div. 5 nedflyttas två lag.
Div. 5
De tre bästa placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div.
3 flyttas även 4:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas tre lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
Bägge 2:orna i div. 6 går dessutom upp i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3
flyttas även bästa 3:an i Div.6 upp till Div.5.
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie samt bästa 3:an uppflyttas till div. 6.
Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3 flyttas även den andra 3:an i Div.7 upp till Div.6.
Vid vakans alternativ ledig plats flyttas bästa 4:a upp i div. 6 (då jämför man de antal poäng som de
fyrorna har mot antalet spelade matcher och det lag som har bästa poängkvoten per match får platsen i
div. 6).
OM ETT LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas två lag.
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Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div.4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3
flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas tre lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i Div.6 upp till Div.5
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.
OM TVÅ LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas tre lag.
Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3
flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas fyra lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i upp till Div.5.
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Dessutom flyttas den sämst placerade 10:an när man räknar antalet poäng delat per match.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.
OM TRE LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas fyra lag.
Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3
flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas fem lag.
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Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i Div.6 upp till Div.5. Tre lag från vardera serie flyttas ned till
div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i
div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.
Osv.
11 §

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

Kval damer och herrar vid dubbelmöte
En match hemma – borta varvid, om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, räknas flest mål på
bortaplan som avgörande.
I Halland spelas kval i dubbelmöte enligt 2 kap. §10.4
Kval damer och herrar vid gruppspel.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för det lag som är bäst placerat efter två omgångar
av de lag som ska mötas i tredje omgången. Vid lika poäng och målskillnad efter två omgångar, så har lag från
högsta division hemmamatch. Vid lag från samma division avgör poäng och målskillnad i förhållande till antalet
matcher.
Vid oenigheter om speldatum mellan föreningar gäller sista speldag.
Lag som lämnar w.o. i kvalmatch utesluts i kvalet.

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.

Nysökande till distriktsserierna för damer och herrar A- och B-lag ska skriftligen vara HFF tillhanda senast den 1
september och insändas tillsammans med meritförteckning, uppgift om planförhållande (planens minimimått
100x60 m) samt domares och spelares omklädningsrum.
Nybildad förening kan endast delta i div. 7 om ledig plats finns. Om inte, ska föreningen inplaceras i klass 3,
herrar. Regleras i §17
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För representationslag som fullföljt serien, medtas automatiskt – med undantag vad som sägs i 3 kap 1 § - i
sammansättningen av kommande års serier. Förening som ej fullföljt innevarande års serier och som önskar åter
anmäla sig ska göra detta senast den 31 20 oktober. För övriga lag ska anmälas göras senast på tidpunkter, som
fastställs av HFF TK.
För utvecklingslag gäller att förening som fullföljt serien, medtas automatiskt i sammansättningen av kommande
års utvecklingsserier. Förening som ej fullföljt innevarande års serier och som önskar åter anmäla sig ska göra detta
senast den 15 januari. För övriga lag ska anmälas göras senast på tidpunkter, som fastställs av HFF TK.
Tävlingsbestämmelser för DM och för DM Futsal, samt Futsal seriespel skickas ut i samband med inbjudningar till
respektive tävling. De finns också tillgängliga på HFF hemsida under fliken TÄVLING. Anmälan görs enligt
anvisningar i inbjudan.
Kombinerade lag kan ej vinna DM. Spelare får endast representera en förening i DM under samma tävling.

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.

Nysökande medlemsförening till distriktsserierna för representations- och utvecklingslag ska skriftligen vara HFF
tillhanda senast den 1 september 20 oktober och insändas tillsammans med meritförteckning, bevis om att
föreningen finns registerad i FOGIS, uppgift om planförhållande (planens minimimått 100-110m x 60-75m) samt
domares och spelares omklädningsrum.
Nybildad förening kan endast delta i div. 7 lägsta representationsserien om ledig plats finns. Om inte, ska
föreningen inplaceras i klass 3, herrar utvecklingsserie, dock ej den högsta nivån.
Se även §12

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.
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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.
Spelordning för de olika serierna administreras av HFF kansli.
Vid bokning och inläggning av datum och tid för match i seriespel och DM skall båda föreningar vara överens.
Denna överenskommelse ska dokumenteras och vid behov visas. Vid oenigheter mellan föreningar gäller sista
speldag. Ändring av datum och/eller tid för match som är inlagd i FOGIS genomförs endast om båda föreningarna
är överens.
Matcher, i sista omgång i representationsserier, som kan ha betydelse för upp- och nedflyttning eller kvalspel, ska
spelas på samma dag och samma klockslag enligt HFF TK:s bestämmande vilket framgår av spelordningen.
Om avbruten eller inställd match inte kan spelas före seriens sista omgång, kan hela omgången skjutas fram en
vecka. Regleras i 4 kap 17§
Då det gäller alla övriga serier som inte lottas om efter vårsäsongen ska sista spelomgångens matcher som har
betydelse för upp- och nedflyttning eller för prismedaljernas fördelning spelas på samma dag och samma klockslag
enligt HFF TK:s bestämmande läggas in innan sista speldag.
Vid kvällsmatcher i mitten av april och efter höststarten beaktas följande senaste matchtider:
9/4 – 15/4 11/4 -17/4
kl. 18.30
16/4 – 22/4 18/4-24/4
23/4 – 12/8 25/4 -15/8
kl. 19.00
13/8 – 19/8 16-21/8
20/8 – 26/8 22-25/8
kl. 18.30
27/8 – 2/9 26/8-1/9
3/9 – 9/9 2-8/9
kl. 18.00
10/9 – 16/9 9-15/9
17/9 – 23/9 16-22/9
kl. 17.30
24/9 – 30/9 23-29/9
1/10 – 7/10 30/9-3/10
kl. 17.00
8/10 – 14/10 kl 16:45
För spel senare än dessa tider krävs godkänt elljus.

20 §

kl. 18.45
kl. 18.45
kl. 18.15
kl. 17.45
kl. 17.15

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.

Matchändring i samband med att spelare uttagits till landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling
godkänns under förutsättning att två (2) eller flera spelare från samma lag, som är aktuellt för matchändring, i
föreningen uttagits.
Då endast en (1) spelare från föreningens lag, som är aktuellt för matchändring, uttagits till landskamp/landslag
eller distriktslagsmatch/samling krävs att båda lagen är överens för att serie- eller cupmatch skall ändras.
HFF kan medge ändrad matchdag eller matchtid p g a omständighet som kommit till arrangerande förenings
kännedom efter spelordningens fastställande.
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Framställning om ändrad matchdag ska skriftligen, med angivande av orsak till önskad ändring samt med gästande
lag och central/lokal matchtillsättares medgivande, sändas till HFF.
1.
2.
1.

För alla matcher som ändras under tiden 9 mars– 30 september innevarande år faktureras en avgift enligt
2 kap 45 §.
För matcher som ändras inom 14 dagar före fastställt speldatum faktureras en avgift enligt 2 kap 45 §.
För matcher som spelas mer än en månad efter fastställt speldatum faktureras en avgift enligt 2 kap 45 §.

Matchändringsavgift tas ut om förening ansökt om ändring av match minst 14 dagar innan inlagd matchstart.
Förhöjd matchändringsavgift tas ut om förening ansökt om ändring av match 0-13 dagar innan inlagd matchstart.
Avgifterna faktureras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda
begärt matchändring. Avgift tas ej ut för matchändringar som görs innan 31 mars. Avgifterna för matchändring
framgår av lista över tävlingsavgifter.
Uppskjuten match i representationsserierna ska spelas inom 30 dagar, dock får ingen uppskjuten match tillhörande
våromgången spelas senare än 1 augusti. Matcher som enligt spelprogrammet är inlagda mellan 1 april och 8 juli
tillhör vårsäsongen oavsett vilken omgång de ingår i. I de serier där det sker omlottning inför hösten får ingen
uppskjuten match spelas senare än datum för sista våromgången.
Ingen uppskjuten match tillhörande höstomgången får spelas senare än datum för seriens sista omgång.
Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med undantag för Svenska Cupen för damer, Svenska Cupen för
herrar samt Senior-DM för damer och herrar.
Vid oenigheter mellan föreningarna avgör HFF TK när matchen skall spelas.
Uppskjuten match för lag i utvecklings- och ungdomsserier i serier som inte lottas om efter vårsäsongen ska spelas
senast den 31 oktober. Förblir matchen ospelad, hanteras den som ospelad match enligt 6 kap 19§.
Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma åldersklass.
Lagen har rätt till en spelledig dag mellan seriematch och match i någon av ovan nämnda cuper.
HFF accepterar inga ändrade avsparkstider som flyttas till de två sista helgerna i augusti samt hela
september. Detta med anledning av det stora antal matcher som spelas dessa dagar. Dessa Ändrad avsparkstid
under/till denna period får endast får spelas på göras till vardagar.
Önskemål om matchändring ska inkomma senast 48 timmar innan matchstart. Vid senare ansökan kan HFF
behandla den som en w.o., om berörda lag inte spelar matchen.
Ansökan görs direkt via ifyllt formulär på HFF:s hemsida. Länk till formulär

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.
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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.
HFF Tävlingsstyrelsen kan, vid urdragning av lag eller vid wo, om särskilda skäl föreligger besluta om uteslutning
eller fortsatt deltagande eller besluta ålägga föreningen administrationsavgift upp till 10 000 kronor.
HFF TK har rätt att under utredning besluta att ställa in lags matcher.
För lag som uteblivit från sista seriematchen och inte tidigare lämnat någon w.o. i serien ska resultatet från
matchen räknas som vanlig w.o. samt laget uteslutas och nedflyttas två serier. Sådant lag ska räknas som
nedflyttnings lag i seriegruppen.
1/ Förening som utan giltigt skäl icke ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning, erlägger till HFF en w.o. avgift
i enlighet med de tävlingsavgifter som HFF styrelse beslutar om.
2/ Den förening som lämnar walk-over utdöms administrationsavgift och ska dessutom stå för motståndarlagets
kostnader i samband med w.o. Förening som lämnar w.o. ska inom 3 dagar skriftligen anmäla detta till HFF TK som
beslutar om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walk-over lämnats. Skrivelsen ska innehålla uppgift
om anledning till att w.o. lämnats. HFF TK kan besluta om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walkover lämnats.
? 3/ Förening som har mer än ett (1) lag, utesluts om man lämnar w.o. med sitt första lag i serien.
4/ Om förening under spelåret lämnar en andra walk-over i representationsserierna/utvecklingsserierna (förutom
klass 2 damer och klass 3 herrar se punkt 6) utesluts föreningen ur serien. Likaså om förening lämnar en wo i DM.
Föreningen är därmed skyldig att betala kostnaderna för de föreningar som gästat föreningen men ej erhållit
hemmamatch mot densamma.
5/ Vid w.o. tilldöms det icke felande laget 3 poäng samt 3–0 i målskillnad.
6/ I barn och ungdomsfotbollen samt i utvecklingsserierna klass 2 damer och klass 3 herrar får föreningarna lämna
mer än två (2) w.o. utan att bli uteslutna. Dock skall mejl med information/motivation till w.o. inskickas till HFF.
Förening som lämnar eller utesluts från serien eller annan tävling arrangerad av HFF efter beslutad
serie/tävlingssammansättning erlägger till HFF en straffavgift enligt 2 kap 44.5 §.
Om klubben beviljas att spela i annat distrikt från 13 år, med ett lag skall ett lag i samma åldersklass anmälas till
spel i HFF regi. 2 lag i annat distrikt, 2 lag i Halland med minst 1 lag i klass 1 +o.s.v. Om det under säsong visar sig
att klubben måste dra ut ett/två lag o.s.v. skall det lag som spelar utanför distriktet dras ut först.
Förening som deltar i HFF serie med fler än ett ungdomslag i samma åldersklass där lagen spelar i olika klasser kan
vid urdragning av lag från serier själv välja vilket lag som skall utgå ur seriespelet.
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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.

Förening som efter beslutad seriesammansättning lämnar serien eller utesluts ur tävlingen ålägges särskild avgift.
HFF Tävlingsstyrelsen kan, vid urdragning av lag, om särskilda skäl föreligger besluta om uteslutning eller fortsatt
deltagande eller besluta ålägga föreningen administrationsavgift upp till 10 000 kronor.
HFF TK har rätt att under utredning besluta att ställa in lags matcher.
Lag som inte infunnit sig till match till vilken laget blivit kallat förlorar matchen med resultatet 0-3 och kan såvida
inte föreningen anmäler fortsatt deltagande till TK senast på femte dagen efter den dag då matchen skulle ha
spelats uteslutas ur tävlingen.
Lag som uteblivit från två matcher
- i serietävling med representationslag eller lag i klass 1 damer och klass 1-2 herrar
- eller match i cuptävling
- eller utan giltig anledning lämnat plan före speltidens slut
- eller vars spelare, ledare eller supportrar, för vilken föreningen kan anses vara ansvariga uppträder på ett sådant
sätt att matchen måste brytas utesluts ur tävlingen
Även allvarligare händelser som inträffar i direkt anslutning till match kan föranleda uteslutning av lag.
Förening vars spelare i visst lag vid upprepade tillfällen gjort sig skyldiga till våldshandlingar mot funktionärer,
motståndare eller publik, får uteslutas ur den serie laget deltar i.
Förening vars spelare och ledare i ett visst lag är inblandade i s.k. ”läggmatcher” får uteslutas ur den serie laget
deltar i.
Lag som utgått eller uteslutits ur serietävling betraktas som nedflyttnings lag.
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Lagets spelade matcher annulleras och laget får nästkommande spelår starta två serier lägre än den serie laget
utgått ur eller uteslutits från.
Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl laget som motståndarlaget erövrade poäng och målresultat
annulleras.
För lag som uteblivit från sista seriematchen och inte tidigare lämnat någon w.o. i serien ska resultatet från
matchen räknas som vanlig w.o. samt laget uteslutas och nedflyttas två serier. Sådant lag ska räknas som
nedflyttnings lag i seriegruppen.
Om förening tillerkänns seger till följd av att matchen brutits erhåller det icke felande laget målskillnaden 3-0, samt
tre poäng såvida inte resultatet var fördelaktigare vid tidpunkten då matchen bröts.
Vid händelser där båda lagen bryter mot ovanstående bestämmelser kan båda lagen dömas att förlora matchen
med resultatet 0-3 och noll poäng.
Förening vars lag utgått eller uteslutits ur serie kan inte åläggas att betala ersättning till övriga föreningar. Flyttas
till 2 kap 29§
Om förening drar sig ur efter det att serier fastställs utdöms administrationsavgift.
Se även §21

3 kap. – Förenings egen match eller tävling
1§

Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match
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 såvida inte
FIFA, UEFA, SvFF eller SDF medger undantag efter ansökan från föreningen.
Till SvFF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller
godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF såvida inte FIFA, UEFA, SvFF, eller SDF medger undantag
efter ansökan från föreningen.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i tävlingsverksamhet hos det SDF
föreningen tillhör. Förening får delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning att
berörda SDF medger detta.

Förening vars lag deltar i icke sanktionerad match kan åläggas straffavgift om högst 10 000 kronor.
Förening som arrangerar egen tävling utan att ha fått sanktion för denna kan åläggas straffavgift om högst 25.000
kr.
Tillståndsansökan för egen tävling ska göras på fastställt formulär i enlighet med förutsättningar som HFF styrelse
beslutat om och åtföljas av fastställd avgift samt ha inkommit till berört SDF HFF kansli senast två månader före
tävlingens början. Tävlingstillstånd beviljas inte för tävlingskategorier yngre än sju (7)sex (6) år.
Penningpriser eller motsvarande får förekomma endast i tävlingar omfattande seniorerjunior och äldre. Enligt kap2
§7.1 får inte penningpriser förekomma för ungdomsspelare.
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Vid matcher under egen tävling skall Matchrapport användas vid varje match. Matcher i tävling som fått tillstånd
betecknas som bindande. Tävlingsstyrelsen för respektive egen tävling är skyldig att förvara matchrapporter för
åldersgrupperna 15 år och äldre i 30 månader efter tävlingens avslutande. Matchrapporter för åldersgrupperna 14
år och yngre måste bevaras t.o.m. den 31 december det år tävlingen genomfördes.
TillståndsAnsökan om spel i annat distrikt sker på HFF blankett. Ansökan sker gemensamt från föreningen för
samtliga lag 13 år eller äldre. En administrativ avgift enligt tävlingsavgifter faktureras föreningen vid godkännande.
För att delta i turneringar (cuper) i andra distrikt inom Sverige behöver inte föreningen söka tillstånd hos HFF
under förutsättning att turneringen eller cuper äger rum inom ovanstående perioder som anges under 3§.
Turneringen/Cupen skall vara sanktionerad av SvFF eller berört SDF.

2§

Krav på godkännande av förenings eget arrangemang
Berört SDF ska godkänna förenings eget arrangemang av tävling i fotboll, futsal och beach
soccer. SDF får föreskriva att godkännande krävs även för förenings eget arrangemang av
träningsmatch; i annat fall är det tillräckligt med skriftlig anmälan om detta.
SDF:s beslut att inte godkänna arrangemang enligt första stycket får överklagas till SvFF:s TK i
enlighet med vad som anges i 7 kap.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda föreskrifter i fråga om godkännande av tävling eller
träningsmatch i beach soccer.
När förening beställer domare till träningsmatch av HFF innebär detta samtidigt att en skriftlig
anmälan om träningsmatch görs. Beställning av domare görs via blankett på HFF hemsida.

3§

Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
Tävling eller match för spelare t.o.m. 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober –
1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida
inte SDF föreskriver annat.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till match under
perioderna 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15
juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF.
Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF.
Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell tävling eller
träningsmatch.

Cup/turnering för samtliga åldrar får endast spelas under förutsättning att det inte krockar med HFFs
verksamhet (ex.vis pågående seriespel).
För Cup/turnering för spelare 13 – 19 år får endast arrangeras under följande tider i respektive ålder:
1 oktober – 5 april Efter sista spelomgång höst (ca v42)– Innan första spelomgång vår (ca v18)
6 juni – 18 augusti Efter sista spelomgång vår (ca v25) – Innan första spelomgång höst (ca v33)
1 maj
Kristi Himmelfärdshelgen, torsdag-söndag
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7§

Internationella tävlingar och träningsmatcher
Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste informera sitt
SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, spelort och avsparkstid senast
en månad före matchdag.
Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med deltagande av
utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade
matchen.
Vid tävling enligt andra stycket ska tillståndsansökan åtföljas av en förteckning över deltagande
lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan
till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller inte om
tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare som högst
fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.
Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell träningsmatch eller tävling i
Sverige samt får, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i sådan match eller
tävling.
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid tävling och träningsmatch
med deltagande av utländsk förening. När i sådana fall två eller flera utländska föreningar
avser att spela tävling eller träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF
tillståndsansökan med stöd av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s
bestämmelser upprätta villkor och ta ut avgift för tillståndet.
Arrangerande förening ansvarar för att ge in en skriftlig rapport till berört SDF om det
förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade, vilka kan föranleda bestraffning
eller annan åtgärd. SDF:et ska vidarebefordra rapporten till SvFF, som tillskriver berörd
förenings fotbollförbund.
Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska
meddela detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första match. SDF får, om särskilda
skäl föreligger, neka förening att delta i internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan
gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och träningsmatch
utomlands.

För ansökan om arrangerande av nationell eller internationell turnering hänvisar HFF till används den blankett för
tillståndsansökan som används för egen tävling. Se 3 kap. 1§ Blanketten skickas till HFF senast en (1) månad före
turneringens genomförande.

4 kap. – Genomförande av match
Allmänt
1§

Speltid
Speltiden i senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. I match i förbundsserierna
och Junior-SM och Pojk-SM ska speltiden vara 2 x 45 minuter.
SDF fastställer vad som gäller för speltid i barn- och ungdomsfotboll.

Speltid för 16 år och äldre är 2 x 45 minuter.
Speltid för 15 år och yngre anges i tävlingsbestämmelser för barn- och ungdom.
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Damlag
Damlag

5§

2 x 45 min

Herrlag
Herrlag

Ersättare och avbytare
I förbundsserierna och kval till förbundsserierna används ersättare (gäller dock inte U17- och
U19-serierna). Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får
bytas in under match. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet.
I distriktsserierna fastställer SDF dels om ersättare eller avbytare används vad avser
elvamannafotboll dels vilket antal ersättare eller avbytare, dock högst sju, som får antecknas
på spelarförteckningen.
Används ersättare i distriktsserierna får som mest tre bytas in under match, såvida inte SDF
tillåter fler byten. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet. Används avbytare får
samtliga bytas in under match och utbytt spelare återinträda i spelet. Byte av avbytare sker
genom flygande byten.
Utvisad spelare får inte ersättas.
I fem-, sju-, respektive niomannafotboll får obegränsat antal avbytare användas. SDF har dock
rätt att begränsa antalet avbytare vad avser niomannafotboll.

I HFF serier används avbytare.
I HFF serie får Högst 5 avbytare antecknas på spelarförteckningen varav alla 5 får bytas in under match. Utbytt
spelare får återinträda i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet skall ske vid mittlinjen, där spelartruppen
är placerad.
Om skadad spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen, får denne ersättas under spelets gång,
endast om domaren godkänner detta. Straffet för felaktigt flygande byte är varning för den spelare, som inträtt på
planen för tidigt d.v.s. före det att den spelare som skulle bytas ut har gått ut.
Alla spelare som finns på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte.
Spel 9mot9 i utvecklingsserier, klass 2 damer och klass 3 herrar samt 145-19 år
Föreningar som har lag i nämnda serier skall meddela kansliet senast datum för anmälan till serie, om man har för
avsikt att ställa upp med lag 11mot11 eller med lag 9mot9. Detsamma gäller för föreningar som nyanmäler lag i
nämnda serier.
Match genomförs utifrån det antal spelare som laget angivit vid anmälan om inte annat meddelas motståndarna
senast 1 timme innan match.
Seriematch mellan lag 9mot9 och lag 11mot11, så är det 9mot9 match som gäller.
Undantag från denna regel gäller endast om båda lagen i god tid (3 dagar) har gjort en överenskommelse om spel
11mot11.
Spel 9mot9 ska genomföras på plan avsedd för 9mot9 med gällande regler för spel 11mot11.
Det lag som meddelat/begärt spel 9mot får använda max 3 avbytare i matchen alt. Spela match 11mot11 med max
5 avbytare.
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Om ett lag 9mot9 möter ett lag 11mot11 och ej kan spela 11mot11 äger ändå laget 11mot11 rätten att använda 5
avbytare (d.v.s. max 16 spelare).
Vid eventuell serieseger och/eller uppflyttning krävs spel 11mot11-mannaspel året efter. D.v.s. har laget spelat
9mot9 under året och går upp till klass 2 herrar eller klass 1 damer så är det spel 11mot11 som gäller.

6§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas
på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika
domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska
området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till domaren.
Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till
domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Spelare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska området, såvida
domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för att
uppgifterna inom sex timmar rapporteras till SvFF via FOGIS gällande Allsvenskan – div. 3,
herrar, och Damallsvenskan – div. 1, damer. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande,
inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening
har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära
rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF eller, i tillämpliga fall, SDF.
SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel av domaren,
på eget initiativ rätta domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och domarrapporter efter
förutsättningarna i distriktsserierna.

I samtliga senior- och ungdomsserier används elektronisk laguppställning, vilket hämtas från FOGIS. Vardera lag
ska ta fram ett (1) exemplar av sin laguppställning, där exemplaret lämnas till domaren före matchen. Detta skall
ske senast 30 minuter före avspark.
Observera att samtliga avbytare måste utmärkas före matchstart på domarrapporten. Vid anmodan av domare
eller Hallands FF:s representant ska spelare kunna uppvisa godkänd legitimation. (körkort/pass)
Efter matchen ska en ansvarig från vardera lag underteckna domarrapporten som domaren har fyllt i komplett,
d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar, utvisningar o.s.v. Domaren ska omgående efter match (dock
senast 24 timmar efter matchen rapportera matchhändelser i FOGIS).
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Genom undertecknade av domarrapporten godkänner respektive lagledare domarrapportens innehåll vad avser
uppgifter angående egna laget. Efter 72 timmar efter spelad match betraktas inrapporterade matchhändelser som
slutliga.
All bedömning avseende obehörigt spel utgår ifrån matchrapportens original, som finns i FOGIS samt hos domaren.
Det är föreningens ansvar att förvissa sig om att föreningens uppgifter överensstämmer med originalet.
Domare i distriktsserierna ansvarar också för att kvarvarande exemplar arkiveras hos domaren i 30 månader. tills
matchen är inrapporterad i FOGIS och det har gått 72 timmar efter matchslut.
Matchrapporter från matcher i ungdomsserier som HFF administrerar ansvarar varje lag för sig, att arkivera i 30
månader. under innevarande säsong.
Domare eller lag som inte fullföljer sitt ansvar avseende matchrapporter inför och efter match åläggs en
straffavgift enligt tävlingsavgifter fastställda av HFF styrelse.

10 §

Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till idrottsplatsen
senast 90 minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avspark
kan ske vid fastställd tidpunkt.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

Fastställd spelordning som är i FOGIS gäller som kallelse till match. Se även 2 kap 18§
Arrangerande förening ska bör meddela gästande lag och funktionärer tid och plats för match senast fyra (4) dagar
i förväg. Detta ska ske muntligt/skriftligt. Gästande lag och funktionär bör då svara på medelandet.
För ungdomsmatcher skall arrangerande förening meddela gästande lag senast åtta (8) dagar i förväg.
Har gästande lag och funktionärer ej erhållit kallelse åligger det dem att ta kontakt med arrangerande förening och
kontrollera när och var matchen spelas.

15 §

Personer i det tekniska området
Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska området under match.
De personer som befinner sig i det tekniska området ska vara uppsatta på spelarförteckningen.
Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska området. Med
undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska
området sitta ner på de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med varandra
får två personer stå upp under kortare tid.
Spelare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska området, såvida
domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
SDF beslutar vad som gäller för det tekniska området i distriktstävlingarna.
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Bestämmelserna gällande tekniskt område gäller representationsserierna.
På ena långsidan av spelplanen ska vid tävlingsmatcherna finnas en lagledarbänk för varje lag med plats för fem
ledare samt avbytare. Om möjligt ska den placeras tre meter från långsidans linje och mellan bänkarna får ej finnas
publik.
Vid matcher där en domare dömer får lagen befinna sig på var sin sida om planen under matchen och hemmalaget
ansvarar för linjen på andra sidan.
Vid spel med 3 domare:
Skall båda lagen befinna sig vid lagledarbänkarna på samma långsida inom sitt tekniska område.
Vid spel med representationslag med 1 eller 2 domare:
Skall båda lagen befinna sig vid lagledarbänkarna på samma långsida inom sitt tekniska område. Hemmalaget
ansvarar för att bemanna motsatta sidan med linjedomare. Bortalaget ansvarar för att bemanna den sidan där
lagledarbänkarna finns.
Vid spel med 1 eller 2 domare i matcher med andra lag än representationslag finns 2 alternativ att välja på.
Hemmalaget ansvarar för att informera domare och gästande lag om vilket alternativ som skall användas vid
match.
Alternativ 1
Skall båda lagen befinna sig vid lagledarbänkarna på samma långsida inom sitt tekniska område. Hemmalaget
ansvarar för att bemanna motsatta sidan med linjedomare. Bortalaget ansvarar för att bemanna den sidan där
lagledarbänkarna finns.
Alternativ 2
Skall lagens ledare och avbytare befinna sig på var sin långsida vid mittlinjen. Båda lagen ansvarar för att bemanna
”sin” sida med en linjedomare.

17 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av vädereller planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas
med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas
eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte kan återupptas
samma dag ska, med de förutsättningar som anges i 18 §, spelas eller återupptas på första
tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram. Berörda föreningar har dock alltid rätt
till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det inte finns synnerliga skäl. Finns
det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får tävlingsstyrelsen istället besluta att det
vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska
spelas om i sin helhet.
Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela SvFF respektive SDF när
match skjutits upp eller avbrutits samt att meddela ny speldag.
Tävlingsstyrelsen får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte inom tre dagar från den
uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och fått ny speldag godkänd.
Om match uppskjutits eller avbrutits av andra skäl än väder- eller planförhållanden eller
ordningsstörning, och inte kan återupptas samma dag, ska tävlingsstyrelsen besluta att
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matchen spelas eller återupptas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars
spelprogram. Återupptas matchen gäller de förutsättningar som anges i 18 §. Berörda
föreningar har dock alltid rätt till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det
inte finns synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får
tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla
som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Samtliga händelser i match som spelas om i sin helhet annulleras, med undantag av vad som
föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10 och 18 §§.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser vad avser distriktsserierna.
För matcher som uppskjutits på grund av förhållanden över vilka arrangerande förening ej kunnat råda, t.ex. på
grund av väderleksförhållanden, gäller att föreningen inom 1 vecka ska komma överens med bortalaget om ny
matchdag och underrätta HFF om detta. Ingen match får spelas senare än en månad efter fastställd matchdag,
dock får ingen match spelas efter seriens sista speldag. För matchändring se 2 kap 20§.

Funktionärer
27 §

Domare m.m.
Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF.
I förbundsserierna ska domare, assisterande domare och i förekommande fall fjärdedomare
vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en timme före avspark.
Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan föreskriver
vad som gäller i samband med en domarskada vid match i dessa serier.
Om domare vid match i div. 1, herrar, inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark eller i
det fall domaren skadar sig får domare och assisterande domare ersättas av, som lägst,
behörig distriktsdomare. Den högst rankade domaren bland de assisterande och den inkallade
domaren ersätter domaren. Om behörig domare inte finns på idrottsplatsen, åligger det
arrangerande förening att söka ny domare. Om inte nyinkallad domare kan vara på plats inom
45 minuter ska matchen inte slutföras på utsatt matchdag, om inte särskilda skäl föreligger.
Om domare vid match i div. 2-3, herrar, samt Elitettan och division 1, damer, inte infunnit sig
senast 15 minuter före avspark eller i det fall domaren skadar sig får domare och assisterande
domare ersättas av, som lägst, distriktsdomare. Den högst rankade domaren bland de
assisterande och den inkallade domaren ersätter domaren. Om behörig domare inte finns på
idrottsplatsen, åligger det arrangerande förening att söka ny domare. Om inte inkallad domare
kan vara på plats inom 45 minuter, ska matchen slutföras med en domare, en assisterande
domare samt en annan lämplig person, vilken har som enda uppgift att signalera till domaren
om bollen passerar planens begränsningslinjer.
SDF har rätt att i distriktsserierna fastställa hur lång tid före match som domare ska inställa sig
samt vad som gäller när en domare skadar sig.

Till inom distriktets verksamhetsområde förekommande matcher i förbundsserierna utser HFF domare till samtliga
seniormatcher och ungdomsmatcher från 15 år och uppåt.
Matcher som administreras av, eller tillståndsgivna av, HFF får dömas av en. Två eller tre domare.
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HFF TK utser enligt ordning varefter HFF styrelse beslutar att domare och assisterande domare till distriktets
tävlingsmatcher.
Angående träningsmatcher så beställer föreningen domare av HFF via blankett. Följ länk.
Vid träningsmatcher före den 15 mars tillsätts endast HD, undantaget lag som tillhör serier som administreras av
SvFF. Fr.o.m. den 15 mars kommer lag i serier där AD används få det även i sina träningsmatcher.
Domare skall vara på matcharenan senast 45 minuter innan matchstart.
För åldersgrupperna 14 år och yngre gäller att skall domaren ska ha genomgått kurs för förenings/ungdomsdomare som motsvarar aktuell spelform och inneha legitimation som vid anmodan skall uppvisas.
Arrangerande förening ansvarar för att legitimerade domare tillsätts.
Det åligger arrangerande förening att meddela gästande förening om man inte har möjlighet att tillsätta utbildad
domare. Detta meddelande ska lämnas i så god tid att gästande lag ej förorsakas onödiga kostnader. Skulle så inte
vara fallet ska arrangerande förening ersätta styrkta kostnader.
Om förening inte använder sig av legitimerade domare skall detta förhållande anmälas till HFF TK.

5 kap. Utvisningar, avstängningar och avvisningar
6§

Spelares ackumulering av varningar
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher i
samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela om inte annat framgår av 7–14 §§.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match,
och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i
ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den
ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
SDF har rätt att fastställa i vilka distriktsserier ackumulering av varningar ska tillämpas samt om
spelaren har rätt att spela i andra lag i föreningen under tiden från det att spelaren fått sin
tredje ackumulerade varning tills spelaren stått över match.

Ackumulerade varningar används i alla serier från 15 år och äldre.
I halvårsserier inom samma tävlingskategorier följer inte varningar från vårserien med till
höstserier/omlottningsserie (=ny tävling).

7 kap. – Handläggning av ärenden
3§

Bestraffningsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i förbundsserierna dels i ärenden om tävlingsbestraffningar
enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om förbundsbestraffning. Ärenden enligt 1 kap. 4 §
fjärde stycket ska prövas av SvFF:s Disciplinnämnd som första instans. Ytterligare
bestämmelser om Disciplinnämnden finns i 53 § SvFF:s stadgar.
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I fråga om distriktstävlingar beslutar berört SDF dels i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt
SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om förbundsbestraffning.
Bestraffningsorgan avseende tävlingsärenden i HFF är HFF TK. Överklagan av dessa ärenden ställs till HFF styrelse.
Bestraffningsorgan avseende disciplinärenden i HFF är HFF DpK. Överklagan av dessa ärenden ställs till SvFF DpN.
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Bilaga 7
HFF slutligt förslag seriesammansättning - Representationsserier damer 2018
Div. 3 Damer (12 lag)
BK Astrio
Frillesås FF
Hyltebruks IF
IF Norvalla
Lerkils IF (2)
Lilla Träslövs FF (4)
Löftadalens IF

Div. 4 Damer (10 lag)
Getinge/Slöinge (ny)
KS Dam
Sennans IF
SRG Himledalen
Tofta GIF
Ullareds IK
Vapnö IF

Stafsinge IF (4)

VGLT

Torup/Rydö FF
Tölö IF
Vessigebro/Ginsten
Vinbergs IF

WRY
Våxtorp/Hasko

Bilaga 8
HFF slutligt förslag seriesammansättning - Representationsserier Herrar 2018
Div. 4 herrar (12 lag)
Genevad/Veinge IF (5)
Getinge IF
Hyltebruks IF
IF Leikin
IF Norvalla (5)
IFK Fjärås
Kungsbacka IF (3)

Div. 5 herrar (12 lag)
Alets IK (6)
Anderbergs IK (4)
Bua IF
Derome/Åskloster
FC Astrio (6)
HåFF (4)
IF Böljan (6)

Kvibille BK

IF Centern

Lilla Träslövs FF
Skrea IF
Tölö IF

IS Halmia Academy
Löftadalens IF
Träslövsläge IF

Åsa IF
Div. 6 Norra (12 lag)
Galgbackens IF (7)
Galtabäcks BK (5)
Glommens IF
GoIF Ginsten
Grimetons IK
Kung Karl BK
Långås/Morup
Rinia IF
Rolfstorp/Skällinge
Slöinge GoIF
Särö IK
Ätrans FF (7)

Väröbacka GIF
Div. 6 Södra (12 lag)
Harplinge IK
Hasslövs IS
Kornhult/Hishult FF (5)
Laholms FK Akadami (7)
Lidhults GoIF
Lilla Tjärby IK
Oskarströms IS
Simlångsdalens IF
Skottorps IF
Sperlingsholms IF (7)
Torup/Rydö FF (5)
Trönninge IF

Div. 7 Norra (9 lag)
Annebergs IF (6)
BK Viljan/IF Älvena
Frillesås FF (ny)
IFK Bänared
Tofta GIF
Trönninge BK

Div. 7 Mellersta (9 lag)
Arvidstorps IK
FC Falkagård
Gullbrandstorps AIS
Haverdal IF
IS Örnia
Sennans IF

Div. 7 Södra (8 lag)
BK Walldia
Halmstad Inter FC
Knäreds IK
Roj Ava FF
Ränneslövs GIF (6)
Skogaby BK

Unite People FC (ny)
Veddige BK (6)
Vessigebro/Ätrafors

Skuggan BoIS
Unnaryds GoIF
Vapnö IF

Våxtorps BoIS
Ysby BK

Inkomna yttrande och förslag från föreningar.
Från Ränneslövs GIF
I en serie med bara 9 lag blir det ju väldigt få matcher, 16 stycken, vilket vi tycker är för lite, dels för att
varje match blir extremt viktig vid få matcher, men framförallt för att det ju är roligt att spela match! 
Denna säsongen har man i division sju norra spelat 22 matcher och i division sju södra spelat 26 matcher.
Vårt förslag, om det blir tre serier, är att det istället för dubbelmöte, blir trippelmöte, att man möter
varje lag tre gånger. Detta skulle i så fall innebära 24 matcher istället för 16.
Hälsningar
Mattias Hultin
Ordförande Ränneslövs GIF

Vårt förslag på serieindelning.

Div. 7 Norra (9 lag)
Annebergs IF (6)
BK Viljan/IF Älvena
Frillesås FF (ny)
IFK Bänared
Tofta GIF
Trönninge BK
Unite People FC (ny)
Veddige BK (6)
Vessigebro/Ätrafors

Div. 7 Mellersta (9 lag)
Arvidstorps IK
FC Falkagård
Gullbrandstorps AIS
Haverdal IF
IS Örnia
Sennans IF
Skuggan BoIS
Unnaryds GoIF
Vapnö IF

Div. 7 Södra (9 lag)
BK Walldia
Halmstad Inter FC
Knäreds IK
Roj Ava FF
Ränneslövs GIF (6)
Skogaby BK
Skottorps IF (flyttad till div 6 HFFs not)
Våxtorps BoIS
Ysby BK

Från BK Viljan
Vi vill lämna synpunkter på TKs förslag som ligger för seriesammansättning när det gäller div-7 Halland. Vi
anser att tre grupper, norra, mellersta och södra, blir för få lag och för få matcher att spela. När vi tränar
en hel försäsong och är seriösa i det menar vi att 16 matcher är för lite att spela i seriespel. När vi nu ser
att ytterligare lag försvinner, Valinge, och att fler lag har problem med att få ihop lag blir vi ju ännu färre.
Ser vi tillbaka i tid på Hallands lägsta serie så är det nästan varje år som något lag utgått under seriens
gång. Som till följd blir ännu färre matcher. Vårt förslag är att div-7 ska delas i två grupper enligt följande:
Div-7 Norra
Annebergs IF
BK Viljan/IF Älvéna
Frillesås FF
IFK Bänared
Tofta GIF
Trönninge BK
Unite People FC
Veddige BK
Vessigebro/Ätrafors
Arvidstops IK
FC Falkagård
Gullbrandstorps AIS
Haverdal IF

Div-7 Södra
BK Walldia
Halmstad Inter FC
Knäreds IK
Roj Ava FF
Ränneslövs GIF
Skogaby BK
Skottorps IF (flyttad till div 6 HFFs not)
Våxtorps BoIS
Ysby BK
IS Örnia
Sennans IF
Skuggan BoIS
Unnaryds Goif
Vapnö IF

Ur ett av dessa serier kommer ett lag flyttas upp till div-6 på Valinge plats.
Mvh
Rosita Bengtsson
Ordförande
BK Viljan
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20/10

Sista datum att anmäla lag (nya och från 2017 uteslutna/utgått lag) till seriespel för representationsserier
seniorlag (damer och herrar).

23/10

Tävlingskommittén (TK) fastställer förslag till seriesammansättning för 2018-års representationsserier
seniorlag (damer och herrar).

24/10

Förslag till seriesammansättning för 2018-års representationsserier seniorlag (damer och herrar) publiceras
på www.svenskfotboll.se/halland.

1/11

Påbörja föreningens planering avseende interna kurser (Grönt kort Leda Laget, Leda matchen och
Ungdomsdomare samt SUP grund) för kommande år. Sprid ut kurserna från november till April.

3/11

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TK:s förslag till seriesammansättning. Observera
att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Hallands FF av föreningens ordförande. Synpunkter ska
lämnas av föreningen och inte den enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter
också lämnas en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.

3/11

Kansliet sammanställer synpunkter och förelägger TK inkomna synpunkter.

3/11

TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter slutgiltigt förslag.

7/11

Slutligt förslag publiceras på www.svenskfotboll.se/halland och information skickas per mejl till distriktets
föreningar. Observera att synpunkter på det slutliga förslaget endast kan lämnas på Representantskapet i
Katrineberg den 15 november.

6/11

Dialogmöte angående barn- och ungdomsfotboll i Åsa IFs klubblokal

8/11

Dialogmöte angående barn- och ungdomsfotboll på HFFs kansli i Halmstad

10-11/11 Götalandskonferens för styrelsen i Växjö
13/11

Dialogmöte angående barn- och ungdomsfotboll på Katrinebergs Folkhögskola

21/11

HFF Representantskapsmötet fastställer definitiv seriesammansättning för 2018-års representationsserier
seniorlag (damer och herrar).

30/11

Sista datum att anmäla till DM av föreningen i FOGIS.

1/12

SvFF representantskap

1/12

Motioner till HFF årsmöte skall vara HFF tillhanda senast detta datum

8/12

Lottningen gruppspel DM publiceras på www.svenskfotboll.se/halland

14/12

Sista datum att lämna föreningens förbehåll inför lottningen av 2018-års representationsserier seniorlag
(damer och herrar).

v. 50-52

Lottning av 2018-års representationsserier seniorserier (damer och herrar).

2018
15/1

Sista datum att anmäla lag (nya och från 2017 uteslutna/utgått lag) till seriespel för utvecklingsserier
seniorlag (damer och herrar). Om förslag angående utvecklingsserier för herrar antas vid representantskap är detta sista
datum för att anmäla laget till klass 2 eller 3.

15/1

Sista datum att anmäla lag till seriespel för P17-19 och F17-19.

15/1

Beställning av domare till träningsmatcher under våren 2018 skall vara HFF tillhanda senast detta datum

20/1

Meddela kansli om behov av Grönt kort kurser Leda Laget, Leda Matchen, Ungdomsdomare samt SUP
senast detta datum. Meddelandet skickas till malin@hallandsff.se genom att fylla i tillståndsansökan för
intern kurs.

22/1

Förslag till seriesammansättning för 2018-års seriespel för utvecklingslag (damer och herrar) samt P17-19
och F16-19 publiceras på www.svenskfotboll.se/halland.

25/1

Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TK:s förslag till seriesammansättning
utvecklingsserier. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till Hallands FF av föreningens
ordförande. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid
lämnandet av synpunkter också lämnas med en motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten"
över hela tävlingskategorin.

27-28/1

Domarutbildningshelg Katrineberg OBS! Inga träningsmatcher ovanstående helg! OBS!

29/1

Kansliet sammanställer synpunkter och förelägger TK inkomna synpunkter.

31/1

Sista datum för inskick av redovisning för Arenaförsäljning 2017

1/2

TK reviderar och fastställer efter ev inkomna synpunkter slutgiltigt förslag.

3/2

HFF konferens/inspirationsdag Katrineberg

4/2

SM gruppspel Futsal F15, F17, P15, P15 Halmstad Arena

5/2

Fastställd seriesammansättning utvecklingsserier (damer och herrar) samt P17-19 F16-19 publiceras på
svenskfotboll.se/halland.

5/2

Fogisutbildning för föreningsadministartörer (ev föreningsanvändare) i Kungsbacka

7/2

Tävlingskväll - Representationsserier och utvecklingsserier, damer och herrar kl.18.00-21.00 OBS!
Obligatorisk närvaro minst 1 ledare för varje lag!

14/2

Fogisutbildning för föreningsadministartörer (ev föreningsanvändare) i Varberg

15/2

Planera in föreningens tränarkurser C-diplom och Mv C

18/2

Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier herrar.

20/2

Fogisutbildning för föreningsadministartörer (ev föreningsanvändare) i Falkenberg

22/2

HFF Årsmöte Katrinebergs Folkhögskola

1/3

Fogisutbildning för föreningsadministartörer (ev föreningsanvändare) i Halmstad

1/3

Planera in Landslagets Fotbollsskola.

2/3

Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier damer.

7/3

Fogisutbildning för föreningsadministartörer (ev föreningsanvändare) i Laholm

9/3

Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.

Under mars månad kommer kansliinformation och dialogmöte planeras in. Vid dialogmötena kommer också
tävlingsinformationen för ungdomsserierna ges
15/3

Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.svenskfotboll.se/halland alternativ via FOGIS.

31/3

Meddela kansli om behov av tränarkurser C-diplom, Mv C och utbildning för instruktörer i Landslagets
Fotbollsskola senast detta datum. Meddelandet skickas till malin@hallandsff.se genom att fylla i
tillståndsansökan för intern kurs.

10/4

Sista datum för anmälan till motionsfotboll för dam- och herrseniorer.

14-15/4

Seriestart för representationsserier damer och herrar.

FÖRSLAG till seriesammansättning Dam Div 2 Götaland säsongen 2018
Norra Götaland
adm Västergötland

Nordöstra Götaland
adm Östergötland

Nordvästra Götaland
adm Bohuslän

Arentorp Helås FK
Falköpings KIK 
Fristad/Borgstena/Sparsör (V-g)
IF Friscopojkarna
Holmalunds IF Akademi
Mariestads BoIS FF
Råda BK
Sils IF
IFK Tidaholm
Ulvåkers IF
Vartofta SK 
Vinninga AIF 

Assyriska IF
Borens IK
IK Eksjö Fotboll (Småland)
Eneby BK
Lindö FF 
Linghems SK
Linköping Kenty DFF
Malmslätts AIK 
Skeninge IK
Smedby AIS
BK Tinnis
Tranås/Torpa (Småland)

Bengtsfors IF (Dalsland) 
Bullarens GoIF
Herrestads AIF
Lödöse Nygård IK (Västergötland)
Orust FC 
Skepplanda BTK (Västergötland)
Stenungsunds IF
Trollhättans FK (Västergötland)
Vallens IF
Vänersborgs FK (Västergötland)
Ytterby IS (Göteborg)
Åsebro/Brålanda (Dalsland)

Västra Götaland
adm Göteborg

Mellersta Götaland
adm Småland

Sydöstra Götaland
adm Blekinge

IFK Fjärås (Halland)
Guldhedens IK
Göteborgs FF
Hisingsbacka FC
Kindaholms FF (Västergötland) 
Landvetter IF 2003
Mossens BK 
Tvååkers IF (Halland)
Utbynäs SK
IK Zenith
Öckerö IF 
IFK Örby (Västergötland) 

Alvesta GoIF
Fredriksdal/Äng
Habo IF 
Husqvarna FF
Ingelstads IK 
Ljungby IF 
Nässjö FF
Sandsbro AIK  (kval)
Waggeryds IK
FC Vetlanda Dam
Växjö BK
Älmhults IF

Emmaboda IS (Småland)
Glömminge IF (Småland)
Kalmar Södra IF (Småland)
IFK Karlshamn
Lindsdals IF (Småland)
Lörby IF 
Nättraby GoIF
Ramdala IF
Ronneby BK
Runsten/Möckleby IF (Småland)
Rödsle BK  (Småland)
Team Södermöre (Småland)

Södra Götaland
adm Skåne

Sydvästra Götaland
adm Halland

DFK Borgeby 09 
Furulunds IK 
Hörby FF
Janstorps AIF  (2)
Lunds BK
Lunds SK
Näsums IF
Södra Sandby IF
Trelleborgs FF 
IFK Trelleborg FK
Uppåkra IF
Åhus IF 

IF Centern
Eskilsminne DFF (Skåne)
Glumslövs FF (Skåne)
Halmstads BK 
Hittarps IK (Skåne)
Kvibille BK
Laholms FK
Röke IF (Skåne)
Stattena IF (Skåne) 
Trönninge IF
Västra Karups IF (Skåne)
IK Wormo (Skåne)

Nordvästra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Adm.Bohuslän/Dalsland
Bullarens GoIF
Herrestads AIF
Lödöse Nygård IK
Skepplanda BTK (1)
Skoftebyns IF
Smögens IF (3)
Stenungsunds IF (1)
Tjörns DFF
Trollhättans FK/Halvorstorp/Trollhättans BoIS
(3)
Vallens IF (1)
Vänersborgs FK
Åsebro IF/Brålanda IF

Norra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Adm.Västergötland
Arentorp-Helås FK
Fristads GoIF/Sparsörs AIK/Borgstena
IF
Holmalunds IF Akademi (3)
Hörnebo SK
IFK Tidaholm
IK Friscopojkarna
Mariestads BoIS FF
Råda BK
Sils IF
Sjömarkens IF
Skara FC
Ulvåkers IF (3)

Nordöstra
Adm.Östergötland

1

AC Studenterna

1

2
3
4
5
6
7
8

Assyriska IF

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

BK Tinnis (1)
Borens IK
Eneby BK
FC Oscarshamn
Hultsfreds FK (3)
Linköping Kenty DFF (3)
Lotorps IF
Skeninge IK
Smedby AIS (1)
Vimmerby IF

Mellersta

Sydvästra

Sydöstra

Adm.Småland

Adm.Halland

Adm.Blekinge

1 Alvesta GIF (3)
2 Egnahems BK
3 Fredriksdal/Äng (3)
4 Habo IF
5 Husqvarna FF
6 IF Eksjö fotboll
7 Ingelstads IK (3)
8 Nässjö FF
9 Tranås FF/Torpa AIS
10 Westbo United DFF (1)
11 Växjö BK
12 Växjö DFF Akademi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Billesholms IK
Eskilsminne IF (3)
FC Hessleholm
Hittarps IK (1)
IF Centern (3)
Kullabygdens DFF
Kvibille BK
Laholms FK
Ljungby IF
Trönninge IF
Västra Karups IF
Älmhults IF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emmaboda IS
Fjälkinge IF
IFK Karlshamn
Kalmar Södra IF
Karlskrona FF (1)
Lindsdals IF (3)
Näsums IF (3)
Nättraby GoIF
Ramdala IF
Runsten/Möckleby IF
Team Södermöre
Tingsryd United FC

9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

