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VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
REPRESENTANTSKAP
Kulturen i Vårgårda
Torsdagen den 7 december 2017 kl. 18.30

Program
17.30 Dörrarna öppnas
Smörgåstårta och kaffe serveras i intilliggande skola

18.30 Sammanträdet startar

FÖREDRAGNINGSLISTA
REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE ORGAN
1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
1.1. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande
Har varit utlyst på hemsidan och utskickat till föreningarna.
2. UPPROP
(bilaga 1)
3. VAL AV
3.1. Ordförande och sekreterare för mötet
Förslag: Peter Karlsson och Johan Gustavsson.
3.2. Två ledamöter att jämte ordföranden justera protokollet
Förslag: Jenni Persson, Töllsjö IF och Kurt Tisell, Rångedala IK.
3.3. Val av två rösträknare
Förslag: Patrik Olsson, Axvalls IF och Besmira Morina, Falköpings FC.
4. MOTIONER
4.1. Motion från Skepplanda BTK ang förfarandet vid tillsättning av vakanslag i
distriktsserierna.
(bilaga 2)
”Skepplanda BTK föreslår att lydelsen i kap. 2:28 i VFF:s tilläggsbestämmelser till
Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser om vakanstillsättning i
distriktsserierna ändras på så sätt att skrivningen om det geografiska området tas
bort och att istället vakansplatser i distriktsserierna alltid tillsätts av det lag som har
de bästa sportsliga resultaten.
Ett borttagande av bestämmelsen om det geografiska området kan få till följd att t.ex.
ett lag i norra delen av distriktet hamnar i en serie med lag från södra eller västra
delen. För att komma till rätta med denna lilla olägenhet föreslår vi också att
distriktsstyrelsen får i uppdrag att förändra seriesammansättningen fram till den 1
mars. Om en sådan förändring skulle bli så genomgripande att den drabbar ett eller
flera lag på ett negativt sätt är vårt förslag att representantskapet sammankallas till
telefonsammanträde för att besluta om den uppkomna situationen”, skriver
Skepplanda BTK vidare.
Föredragande: Marcus Ahlberg
Distriktsstyrelsen anser att sportsliga resultat ska styra vakanstillsättningen, dvs
bästa utslagna kvallag eller bästa utslagna lag i underliggande division ska ha första
frågan på en vakans. Denna vakans ska då ha uppstått efter
representantskapsdatumet 7 december. Vakanser t.o.m. 1 mars hanteras på detta

sätt, efter detta datum tillsätts ej vakanser. Detta gäller damer division 3 samt herrar
division 4-5. I division 6 herrar tillsätts oftast inga vakanser. Uppstår vakans i en
förbundsserie som innebär att vakanstillsättning måste göras i distriktsserie gäller 15
mars som sista datum.
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet ej bifaller Skepplanda BTK:s motion i den del som
handlar om att distriktsstyrelsen kan förändra seriesammansättningen till 28
februari (1 mars).

att

vakanser tillsätts av distriktets tävlingskommitté på sportsliga grunder efter
att berörd förening tillfrågats i den serie där vakansen uppstått.

att

vakanser som uppstår efter den 1 mars ej tillsätts.

att

om vakans uppstått i förbundsserie vilket medfört uppflyttning av lag från
distriktsserie görs vakanstillsättning i distriktsserie t o m den 15 mars.

att

förslaget om extra representantskap ej bifalles.

5. REDOGÖRELSE FÖR VFF:S UTREDNING MED ANLEDNING AV GÄLLSTADS
FK:S MOTION TILL REPRESENTANTSKAPET 2016
Gällstads FK föreslog 2016 att VFF tar över administrationen av poolspel och
sammandrag för åldersklasserna upp till 9 år.
Representantskapet beslutade 2016 att VFF:s kansli under 2017 utreder frågan
avseende behovet inom förbundet och redovisar detta på representantskapet 2017.
Föredragande: Mats Karlén och P-O Carlsson
Distriktsstyrelsen föreslår
att

VFF kommer 2018 att erbjuda sammandrag för 6-9-åringar i samarbete med
föreningar i områden där det saknas lokal administration av poolspel och
sammandrag för pojkar och flickor.

6. DISTRIKTSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018
(bilaga 3)
Föredragande: Marcus Ahlberg och Mats Karlén
Föreningarna kan yttra sig skriftligen över förslaget senast 2017.11.17

Svenska Fotbollförbundets styrelse har föreslagit vissa förändringar i sina tävlingsoch representationsbestämmelser. Beslut om dessa förändringar tas på SvFF:s
representantskapsmöte 2017.12.01. Därför kan vissa justeringar bli nödvändiga när
VFF ska placera in sina distriktsbestämmelser i det centrala dokumentet.

Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet fastställer tävlingsbestämmelserna i enlighet med
förslaget, att gälla fr.o.m. 2017.12.07.

7. SAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTSSERIERNA FÖR DIVISION 3 DAMER SAMT
DIVISION 4, 5 OCH 6 HERRAR
(bilaga 4- utsänd till föreningarna och representantskapsledamöter)
Föredragande: Marcus Ahlberg och Mats Karlén
Tävlingskommitténs förslag finns på hemsidan fr.o.m. 2017.11.02 och utsänds
samtidigt till alla föreningar och den 2017.11.06 till representantskapsledamöterna.
Föreningarna kan yttra sig skriftligen över förslaget senast 2017.11.17. Yttrande ska
åtföljas av alternativförslag.
Distriktsstyrelsens slutliga förslag föreligger vid representantskapsmötet och
presenteras för föreningarna 2017.12.01
Distriktsstyrelsen föreslår
att

representantskapet bifaller distriktsstyrelsens förslag.

8. REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT
Distriktsstyrelsen föreslår
att
representantskapet i enlighet med stadgarna § 14, moment 5, uppdrar åt
distriktsordföranden – tillika sammanträdets ordförande - och kanslichefen
att avge representantskapets rapport till distriktsmötet 2018.02.24.

9. REPRESENTANTSKAPET I DESS EGENSKAP AV KONFERENS
9.1. Rapport från Svenska FF:s Representantskap
9.2. Domarrekrytering
9.3. Nya spelformer inför 2019
9.4. Förenings-, domar- och tränarsymposierna
9.5. 100-årsjubileet inkl. jubileumsskrift
9.6. Föreningars ansvar vid matcharrangemang

10. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

bilaga 1 till VFF Representantskap 2017

Deltagarlista
VFF Representantskap 2017 2017-12-07 -- 2017-12-07, Kulturen , Vårgårda
Efternamn ordinarie ledamot

Förnamn ordinarie ledamot

Förening

Anmäld Suppleant

Hurtig

Anders

Alingsås IF FF

Berg

Camilla

Alingsås Kvinnliga IK

Holmén

Daniel

Annelunds IF

Gunnar Holmén

Ek

Tomas

Ardala GoIF

Ove Berntsson

Johansson

Örjan

Arentorp Helås FK

Olsson

Patrik

Axvalls IF

Tobias Lind

Hjalmarsson

Per-Erik

Björsäters IF

Bengt Ericsson

Bordin

Daniel

Borås AIK

Waller

Henric

Byttorps IF

Johansson

Kurt

Dalsjöfors GoIF

Petterson

Jonny

Dannike IK

Haraldsson

Hans

Elmer-Fåglum FK

Morina

Besmira

Falköping FC

Qvist

Thomas

Falköpings FK

Skölving

Maria

Falköpings Kvinnliga IK

Frithz

Jan

FC Corner

Larsson

Andreas

FC Gauthiod

Aychouh

Toni

FC Skövde

Hallberg

Per

FC Trollhättan

Stridh

Mattias

Floby IF

Perparim Sylejmani

Säll

Tommy

Fristads GoIF

Thomas Johansson

Persson

Johan

Främmestads IK

Peter Falkebäck

Frejdh

Krister

Fröjereds IF

Martin Svensson

Hallin

Claes

Grolanda IF

Peter Gustavsson

Fredriksson

Anna

Gullspångs IF

Peter Cupan

Jacobsson

Martin

Gånghester SK

Axengren

Ove

Gällstads FK

Brandt

Johnny

Hedareds BK

Sandberg

Jessica

Herrljunga SK FK

Andersson

Jan

Holmalunds IF Alingsås

Ohlsson

Gerhard

Hols IF

Anders Lummander

Gunnarsson

Anders

Horreds IF

Simon Andersson

Ericsson

Elisabet

Hova IF

Alexander Andersson

Lekbrant

Pierre

Hus FF

Johansson

Jimmy

Hällekis IF

Johansson

Birger

Hössna IF

Ryrlén

Jan

IF Elfsborg

Dahlin

Tomas

IF Tymer

Per Franzén

Jesper Petterson

Therese Lindqvist

Nicklas Mellström

Morgan Wallin

Jonas Sandberg

Lennart Kummu

Efternamn ordinarie ledamot

Förnamn ordinarie ledamot

Förening

Anmäld Suppleant

Ekdén

Anders

IFK Emtunga

Lena Sahlin Larsson

Lundin

Anders

IFK Falköping FF

Anders Lundin

Nolberger

Rune

IFK Hjo

Thomas Nolegård

Lexén

Jan

IFK Mariestad

Göran Bjurenlind

Lind

Anders

IFK Skövde FK

Andersson

Jan

IFK Tidaholm

Jan Antonsson

Eklund

Jonas

IFK Trollhättan

Johny Dahlbom

Karlsson

Svante

IFK Värsås

Jens Larsson

Andersson

Martin

IFK Öxnevalla

Eriksson

Jens

IK Friscopojkarna

Gunnarsson

Staffan

IK Gauthiod

Berntsson

Jens

Jung/Kvänum 10 IF

Fäldt

Åke

Kinna IF

Alnemar

Fredrik

Kinne-Vedums IF

Hampus Lundqvist

johansson

mikael

Kronängs IF

robert pettersson

Sundberg

Viktor

Källby IF

Barkin

Stefan

Levene/Skogslunds IF

Johansson

Hans-Fredrik

Lidköpings FK

Björkqvist

Börje

Långareds BoIS

Karl-Göran Karlsson

Sahlèn

Benny

Marbäcks IF

Roger Larsson

Skogberg

Denis

Mariedals IK

Per-Arne Sandin

Almered

Jimmy

Mariestads BK

Holmström

Tina

Mariestads BoIS FF

Caroline Carlsson

Andersson

Elin

Mellby IK

Charlotta Törnberg

Svensson

Rune

Månstads IF

Cedergren

Cenneth

Nittorps IK

Eriksson

Rolf

Norra Fågelås IF

Åkesäter

Henrik

Norra Härene BK

Sture Johansson

Lindvall

Björn

Norrby IF

Fredrik Hjelm

Wilson

Henrik

Nossebro IF

Malin Bylund

Gustafson

Ingmar

Rackeby IK

Sara Appelberg

Ståhl

Lennart

Rydboholms SK

Andersson

Anders

Råda BK

Christer Mann

Tisell

Kurt

Rångedala IK

Jan Tisell

Gustafsson

Daniel

Saleby IF

Tom Henningsson

Svantesson

C-G

Sandareds IF

Klasson

Inge

Sandhems IF

Kurt Andersson

Andersson

Tobias

Sils IF

Patrik Åkesson

Eriksson

Joakim

Sjuntorps IF

Tomas Berggren
Per-Johan Larm

Efternamn ordinarie ledamot

Förnamn ordinarie ledamot

Förening

Anmäld Suppleant

Bäck

Johan

Sjömarkens IF

Andersson

Sven Olof

Sjötofta IF

Linus Andersson

Karlsson

Peter

Skara FC

Leif Svensson

Andersson

Sven

Skene IF

Erik Glansin

Eriksson

Jan-Erik

Skepplanda BTK

Per Rehnlund

Tidlund

Fredrik

Skoftebyns IF

Martin Bertilsson

Jul

Lene

Skogsbygdens IF

Sofia Kvibacke

Öst

Oskar

Skultorps IF

Erik Andersson

Westerberg

Henrik

Skövde AIK

Christer Tonning

Plantin

Anders

Skövde Kvinnliga IK

Stefan Karhi

Andersson

Börje Arnold

Stora Mellby SK

Christina Ahlin

Andersson

Göran

Sävens BK

Robertsson

Håkan

Södra Härene IF

Hellqvist

Hans

Södra Vings IF

Gösta Hellqvist

Eriksson

Kjell

Söne SK

Mattias Axelsson

Eriksson

Kenneth

Tibro AIK FK

Beldt

Thomas

Tidaholms GoIF

Roger Benjaminsson

Johansson

Stefan

Tidavads IF

Ronny Roos

Berntstig

Per

Tina FC Lidköping

Patrik Nikola

Leijon

Thomas

Tomtens IF

Sven-Arne Ring

Johansson

Sven

Trollhättans BoIS

Peter Olsson

Björkenstam

Stefan

Trollhättans FK

Röös

Stig-anders

Trollhättans IF

Eriksson

Raul

Trollhättans Syrianska Föreningen

Westermark

Mathias

Trädets IF

Ericsson

Christer

Trässbergs BK

Persson

Jenni

Töllsjö IF

Esplund

Daniel

Töreboda IK

Magnus Olofsson

Ehrnberg

Ronny

Ubbhults IF

Bengt Axelsson

Kindberg

Mikael

Ulricehamns IFK

Håkan Öman

Krantz

Niclas

Ulvåkers IF

Mattias Nissmo

Nolstrand

Jonas

Upphärads IS

Christine Persson

Hjelm

Kristoffer

Vara SK

Per-Olof Stigson

Svensson

Stefan

Wargöns IK

Eric Bönström

Otterborg

Johan

Vedums AIS

Johannes Sandberg

Caspersson

Michael

Vinninga AIF

Annerfalk

Magnus

Våmbs IF

Nordström

Ronny

Vårgårda IK

Karlsson

Thomas

Vänersborgs FK

Stig Carlsson

Efternamn ordinarie ledamot

Förnamn ordinarie ledamot

Förening

Anmäld Suppleant

Kataja

Patrik

Vänersborgs IF

Lindberg

Bengt

Värings GoIF

Rylander

Dennis

Åsarps IF

Kling

Sören

Åsarp-Trädet FK

Johansson

Arne

Äspereds IF

Stig Persson

Axelsson

Tobias

Örslösa-Söne IK

Kjell Eriksson

Lindberg

Roger

Östadkulle SK

bilaga 2 till VFF Representantskap 2017

Förslag – Tävlingsbestämmelser 2018

bilaga 3 till VFF representantskap 2017

Tävlingsbestämmelser (TB) 2018
Förslag till förändringar i Västergötlands FF:s tävlingsbestämmelser som är en del
av Svenska Fotbollförbundets centrala tävlingsbestämmelser. Jämför med
tävlingsbestämmelserna 2017.
Yttrande över förslaget ska insändas skriftligen till Västergötlands Fotbollförbund
senast 17 november för att tas i beaktande vid representantskapsmötet 7 december.
Svenska Fotbollförbundets representantskap hålls den 1 december, då de centrala
bestämmelserna fastställs. I vissa fall kan justeringar ske i förslaget till VFF:s
bestämmelser till följd av beslut i SvFF:s representantskap att ändra i de centrala
bestämmelserna. Dessa justeringar redovisas i så fall på representantskapsmötet.
Detta ändringsförslag kommer att finnas på VFF:s hemsida under Förbundsinfo/
Representantskap.
I vissa fall kan justeringar ske i förslaget till VFF:s bestämmelser till följd av beslut i
SvFF:s representantskap att ändra i de centrala bestämmelserna. Dessa justeringar
eller andra tillägg redovisas i så fall på representantskapsmötet och på hemsidan
enligt ovan.
Ändringsförslag med förklaringar är gulmarkerat.
Förkortningar:
SDF: Specialdistriktsförbund (Västergötlands FF)
TBU: Tävlingsbestämmelser Ungdom (=divisionsspelet), vilka finns i slutet av dokumentet.
TK: Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté.
DTK: Västergötlands FF:s tävlingskommitté.

2 kap – Tävlingens genomförande
9§

Sammansättning distriktsserierna
UPP– OCH NEDFLYTTNING I HERRSERIERNA

Ändring gällande herrar division 6:

Eftersom det inte finns 96 division 6-lag specificeras inte antalet.
Text 2017:
Division 6, 96 lag i åtta serier:
Lag 1 uppflyttas till division 5.
Lag 2 kvalspelar mot Lag 10 i division 5 om fyra platser i division 5 2017. Se vidare 11 §.
Ny text 2018:
Division 6, antalet anmälda lag i åtta serier:
Lag 1 uppflyttas till division 5.
Lag 2 kvalspelar mot Lag 10 i division 5 om fyra platser i division 5 2017. Se vidare 11 §.

TB VFF ändringar inför 2018

------------------------Ändring gällande herrar division 6:

Den text som funnit i TB de senaste åren är inte relevant eftersom vi varken inför 2018
eller inom överskådlig tid kommer att behöva flytta ner lag ur division 6.
Vi erbjuder samtliga A-lag i Utvecklingsserierna en plats i division 6 inför ny säsong.
De lag som vill flytta upp får därmed denna möjlighet så länge antalet lag i division 6
tillåter. 2018 planeras 83 lag delta i division 6 mot de 96 som formatet tillåter.

Text 2017:
Representationslag som är behöriga till uppflyttning från Utvecklingsserie A (se nedan) ersätter
erforderligt antal division 6-lag 2017. Nedflyttning ur division 6 sker på följande sätt: Lag på sista
plats i respektive division 6-serie (oavsett antal lag i serien) ordnas i en tabell enligt seriemetoden,
dvs i tur och ordning snittpoäng, snittmålskillnad och snittmålkvot. Dessa lag flyttas sedan ner ur
division 6 utifrån denna tabell. Om överskott skulle uppstå i division 6 till följd av dåligt utfall för
västgötalag mellan division 3 och 4 tillgrips också nedflyttning enligt seriemetoden.
Skulle fler än åtta lag (sistalag i varje division 6-serie) behöva nedflyttas skapas en liknande tabell
med seriens näst sist placerade lag.
Ny text 2018:
Representationslag som spelar i Utvecklingsserier A eller B tillfrågas efter avslutad säsong
om föreningen önskar uppflyttning till division 6.
Nedflyttning ur division 6 sker endast på berörd förenings egen begäran.
Besked om upp- eller nedflyttning till eller ur division 6 ska vara VFF tillhanda när
anmälningstiden för kommande säsongs seriespel går ut.

--------------------------Ändring gällande damer division 3 och 4:

Division 3 omfattar fr.o.m. 2018 två serier med tolv lag. Division 4 omfattar fro.m. 2018
fyra serier med antalet anmälda lag.
Text 2017:
Division 3 2017, 29 lag i tre serier:
Division 3 läggs inför 2018 om så att divisionen omfattar två serier med vardera tolv lag.
Lag 1 uppflyttas till division 2.
Nedflyttning ur division 3:
Ordinarie nedflyttning till division 4 sker av Lag 9 och 10 i varje serie. Med anledning av
omläggningen minskas antalet division 3-lag från 30 till 24 vilket gör att extra nedflyttning, i första
hand av Lag 7 och 8, kommer att genomföras. Här avgörs den inbördes ordningen av en jämförelse av
poäng och målskillnad i förhållande till antalet spelade matcher.
Slutligt antal nedflyttade lag avgörs av hur många västgötalag som nedflyttas ur division 2. där
Västergötland har lag i två serier 2017. Ur division 2 kan minst två och högst sex lag nedflyttas.
Information om detta förfarande kommer att meddelas föreningarna under spelåret 2017.
Uppflyttning till division 3 sker av Lag 1 i division 4 (tre serier) samt segraren i en kvalgrupp med
Lag 2 i division 4. Se även 11 §.
VFF:s tävlingskommitté (DTK) har rätt att justera i bestämmelserna om exempelvis antalet division
3-lag minskar inför seriestarten eller under seriespelet.

Ny text 2018:
Division 3 2018, 24 lag i två serier:
Lag 1 uppflyttas till division 2.
Lag 10 kvalspelar mot Lag 2 i division 4 (se 11 §)
Lag 11 och 12 nedflyttas till division 4.
Västgötalagens insatser i den Götalandsövergripande division 2 avgör den slutliga upp- och
nedflyttningen. Om antalet västgötalag som flyttas ner ur division 2 är detsamma som
flyttas upp ur division 3 (två lag) krävs ingen extra nedflyttning ur division 3. Det blir i så
fall kvalspelet mellan division 3 och 4 som reglerar detta.
VFF kommer genom DTK under säsongen att lämna information om aktuellt läge i dessa
serier, med anledning av att Västergötland säsongen 2018 har lag i tre division 2-serier,
vilket betyder att maximalt sex västgötalag teoretiskt skulle kunna nedflyttas ur division 2.
Division 4, antalet anmälda lag i fyra serier:
När TB-förslaget skrivs är 34 lag anmälda. Serierna fastställs i januari 2018. Nedanstående
gäller under förutsättning att det spelas i fyra serier. I annat fall har DTK rätt att justera
bestämmelserna för division 4.
Lag 1 uppflyttas till division 3.
Lag 2 kvalspelar mot Lag 10 i division 3 (se 11 §)
Ingen nedflyttning sker ur division 4.

11 §

Kval till distriktsserier
Ändring gällande kval till division 3 damer:

Kval till division 3 damer omfattar fr.o.m. 2018 Lag 10 i division 3 och Lag 2 i division 4.
Tidigare har endast division 4-lagen kvalspelat.
Text 2017:
Damer:
Kval till division 3:
Lag 2 i division 4 kvalspelar i gruppform om minst en plats i division 3.

Ny text 2017:
Damer:
Kval till division 3:
Lag 10 i division 3 och Lag 2 i division 4 kvalspelar om normalt två platser i division 3.
Definitiva bestämmelser för kvalspelet tas under 2018 fram av DTK, med hänvisning till 9 §,
texten om division 3 och 4.

24

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Ändring gällande lag som drar sig ur division 6 herrar:

Åtgärder vid utträde ur representationsserie. Förslag att utträde senast 15 april, dvs innan
seriestart , medför återstart i högst division 6 påföljande säsong. Utträde efter 15 april
medför återstart i högst Utvecklingsserie A.
Text 2017:
Lag som utgår ur representationsserie:
Förening som anmäler att man drar ur sitt lag ur representationsserie, damer och herrar,
ska i första hand dra ur sitt eventuella U-lag ur seriespelet och fortsätta spela i representationsserien
med A-laget.
A-lag herrar som drar sig ur representationsserie kan påföljande säsong återuppta seriespelet i högst
Utvecklingsserie A.
A-lag damer som drar sig ur representationsserie kan påföljande säsong återuppta seriespelet i
division 4.

Ny text 2018:
Lag som utgår ur representationsserie:
Förening som anmäler att man drar ur sitt lag ur representationsserie, damer och herrar,
ska i första hand dra ur sitt eventuella U-lag ur seriespelet och fortsätta spela i
representationsserien med A-laget.
A-lag herrar som drar sig ur representationsserie senast 15 april kan påföljande säsong
återuppta seriespelet i högst division 6. Sker utträdet efter 15 april kan laget påföljande
säsong återuppta seriespelet i högst Utvecklingsserie A.
A-lag damer som drar sig ur representationsserie kan påföljande säsong återuppta
seriespelet i division 4.

28 §

Vakanstillsättning i
distriktsserierna

Ändring gällande tillsättning av vakanta platser i representationsserier:

Diskussioner har under 2017 förts om hur vakanser ska tillsättas. Från Skepplanda
BTK har motion lämnats till representantskapet. Förutsatt att distriktsstyrelsens
förslag till beslut i anledning av motionen, föreslås nedanstående skrivning inför
2018.
Skulle Skepplanda BTK:s motion bifallas i sin helhet, eller om den avslås,
kommer alternativ skrivning att formuleras utifrån det beslut som
representantskapet fattar.
Text
2017:
VFF:
Vid vakans ska i första hand seriesegrare som inte har flyttats upp, t ex genom resultat i genomfört
kvalspel, erbjudas den vakanta platsen.
Vid uppflyttning av lag som inte är seriesegrare, ska i första hand kvalificeringstävling (i
förekommande fall även redan genomförd kvalificeringstävling) utgöra underlag. Därvid
ska den vakanta platsen erbjudas "bästa icke uppflyttade lag".
Om kvaltävling har genomförts i flera kvalgrupper, gäller i första hand placering i kvalgrupp,
vid lika placering flest poäng, därefter målskillnad, i förhållande till antal spelade matcher.
Om kvaltävling inte är möjlig ska lag uppflyttas från närmast underliggande seriedivision
enligt principen om "bästa tvåa".
a) om vakans uppstår innan serierna har fastställts gäller att den vakanta platsen utses, i första
hand bland seriesegrare som inte uppflyttats, i andra hand efter resultat i kvaltävling till aktuell
seriedivision och i tredje hand efter serieplacering i underliggande seriedivision. b) om vakans
uppstår efter att seriesammansättningen har fastställts gäller att den vakanta platsen utses
inom den aktuella seriens geografiska område, i första hand bland seriesegrare som inte
uppflyttats, i andra hand efter resultat i kvaltävling till aktuell serie och i tredje hand efter
serieplacering i underliggande serier.

Ny text 2018:
Före VFF:s representantskaps beslut om seriesammansättning kan lag som
meddelar att man inte avser att utnyttja sin behöriga plats i aktuell division,
Spelarförteckning (domarrapport)
ersättas enligt nedanstående turordning, dock utan geografiska hänsynstaganden.
Om lag avstår sin plats före representantskapet görs serieförslaget om enligt
geografisk princip.
S
p
Om vakans uppstår i division 3, damer samt division 4-6, herrar, efter
e
VFF:s representantskaps beslutsdatum ska denna vakans tillsättas
l
enligt nedan.
a
Vakans i distriktsserie tillsätts om vakansen meddelats till VFF senast 1
r
mars. Om vakansen uppstått till följd av utträde ur förbundsserie tillsätts
f
nytt lag om vakansen kommit till VFF:s kännedom senast 15 mars.
ö
r
Vid vakans ska i första hand seriesegrare som inte flyttats upp, t.ex.
t
genom resultat i genomfört kvalspel, erbjudas platsen.
e
I andra hand flyttas lag upp från genomfört kvalspel till aktuell division.
c
Bästa icke uppflyttade kvallag ska erbjudas platsen i den serie vakansen
k
uppstått oavsett geografi. Tackar tillfrågat lag nej till platsen går frågan vidare
n
till nästkommande icke uppflyttat kvallag osv.
i
I tredje hand flyttas lag upp ur underliggande serie, även här avgör aktuella
n
lags tabellrad den inbördes ordningen.
g
i
n
n
e

-

Om kvaltävling genomförts i flera grupper, gäller i första hand placering i
kvalgrupp, vid lika placering flest poäng, därefter målskillnad och antal
gjorda mål, i förhållande till antalet spelade matcher.

-

Det är distriktets tävlingskommitté som tar beslut om vakanstillsättningen
med grundprincipen att vakansen ska tillsättas i den serie den uppstått.

4 kap – Matchens genomförande
9§

Spelarförteckning (domarrapport)
Ändring gällande tid för domarrapport

Domarnas tid för rapportering av match föreslås ändras från 48 timmar till 24 timmar.
Text
2017:
VFF:
Elektronisk domarrapport används i alla seniorserier samt i divisionsspelet, div 1-4 pojkar och div
1-2
flickor.
Lagledaren ska i god tid före matchen lämna sin spelartrupp till domaren. För att minimera
risken för fel tas inför varje match en ny rapport ut från Fogis så att den blir så aktuell och
”renskriven” som möjligt. Om föreningens Fogis-trupp inte är skapad eller är ofullständig,
exempelvis saknar numrering av spelare, ska detta rapporteras av domaren till DTK, som kan
ådöma föreningen straffavgift.
Efter matchen ska lagledaren kontrollera att alla uppgifter på domarrapporten stämmer och är
ansvarig för att laget får med sitt exemplar av densamma från matchen samt att den arkiveras i
föreningen. Lagledaren skriver under domarrapporten och intygar därmed att uppgifterna på
den är riktiga.
Domaren är efter matchen ansvarig för att rapporten görs i ordning och sparas/godkänns i
FOGIS inom 48 timmar efter matchens slut. Domare som inte Fogis-rapporterat inom 48
timmar kan ådömas straffavgift av DTK.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om
innehållet i domarrapporterna. Förening har rätt att inom fyra dygn från matchens slut, vid
uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till VFF.
Beträffande domarrapporter i divisionsspelet: Se TBU.

Ny text
2018:
VFF:
Elektronisk domarrapport används i alla seniorserier samt i divisionsspelet, div 1-4 pojkar
och div 1-2 flickor.
Lagledaren ska i god tid före matchen lämna sin spelartrupp till domaren. För att minimera
risken för fel tas inför varje match en ny rapport ut från Fogis så att den blir så aktuell och
”renskriven” som möjligt. Om föreningens Fogis-trupp inte är skapad eller är ofullständig,
exempelvis saknar numrering av spelare, ska detta rapporteras av domaren till DTK, som
kan ådöma föreningen straffavgift.
Efter matchen ska lagledaren kontrollera att alla uppgifter på domarrapporten stämmer och
är ansvarig för att laget får med sitt exemplar av densamma från matchen samt att den
arkiveras i föreningen. Lagledaren skriver under domarrapporten och intygar därmed att
uppgifterna på den är riktiga.
Domaren är efter matchen ansvarig för att rapporten görs i ordning och sparas/godkänns i
FOGIS inom 24 timmar efter matchens slut. Domare som inte Fogis-rapporterat inom
24timmar kan ådömas straffavgift av DTK.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om
innehållet i domarrapporterna. Förening har rätt att inom fyra dygn från matchens slut, vid
uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till
VFF.
Beträffande domarrapporter i divisionsspelet: Se TBU.

Kompletterande bestämmelser från Västergötlands FF
Komplettering gällande 9-mannaspel för äldre lag än 13-14 år (normalt 11mannalag):

9-mannaspel tillåts i damer division 4 och damer Utveckling. Lag som vill ha möjligheten
att spela 9-manna i dessa serier ska anmäla detta till DTK för beslut i varje enskilt fall.
Lag som önskar spela 9-manna i dessa divisioner får endast ha tre (3) avbytare medan
motståndarlaget tillåts ha nio (9) stycken. Har man 13 spelare tillgängliga spelar man 11manna.
-

-

Då två lag som båda fått tillstånd att spela 9-manna möts:
Om båda lagen önskar spela 9-manna gör man det enligt ovan.
Om det ena laget (lag 1) vid matchtillfället har tillgång till 13 eller fler spelare meddelar man
motståndarlaget (lag 2) detta. I och med detta kan lag 1 använda full trupp, dvs maximalt 18
spelare. Lag 2 använder maximalt 12. Samma förfarande gäller förstås om ett ”anmält 9mannalag” möter ett ”anmält 11-mannalag”.
Om båda lagen önskar spela 11-manna genomförs matchen som vanligt.
9-mannaspel tillåts dessutom för Pojkar div 5-6 och Flickor div 3-4. Förening kan, men
behöver inte, vid anmälan till seriespel för övriga serier där 9-manna tillåts ange att man
avser att spela 9-manna. Överenskommelse om vad som ska gälla i aktuell match ska göras
med motståndarlaget i samband med kallelse, senast fyra dagar före matchdagen. Lag som
önskar spela 9-manna i dessa divisioner får endast ha tre (3) avbytare medan
motståndarlaget tillåts ha nio (9) stycken. Har man 13 spelare tillgängliga spelar man 11manna.
Planmåtten för 9-manna senior på en 11-mannaplan: Mål och mållinje flyttas fram till
befintlig målområdeslinje som förlängs och utgör kortlinje. Som straffområde används
befintligt straffområde minus målområdet. Straffpunkten placeras 11 meter från mål.
I 9-mannaspel för seniorer tillämpas samma regelverk som i 11-manna.

Damer div 2 – föreskrifter 2018
Efter Kompletterande bestämmelser placeras föreskrifterna för Damer,
division 2 Götaland in. Information om föreskrifterna lämnas vid
representantskapsmötet.

Föreslagna ändringar i Tävlingsbestämmelser för Barn- och
ungdomsfotboll (TBU) 2018
TBU redovisas på följande sidor i sin helhet, inte bara det som föreslås ändras.
De förändringar som föreslås presenteras vid respektive paragraf
Lägg märke till:
Pojkar
- I div 1 kan man spela med 3 överåriga spelare äldre än 19 år – Detta kanske kan vara föreningens
andralag.
- I div 2 kommer det finnas en U17 serie med max 3 spelare äldre än födda 01 men äldst födda 99.
Övriga serier i div 2 är den rekommenderade åldern 17-18 år.
- I div 5 kommer det att finnas möjlighet att spela i en U15 serie med max 3 överåriga. Men även serier
med rekommenderad ålder 15 år och fri åldersdisponering enligt divisionsspelet.
- I och med Svensk fotbolls nya spelformer kommer vi i div 7 även i fortsättningen att spela 9-manna
men i tre halvlekar. Vi kommer att spela med 7-mannamål i Västergötland
Flickor
- I div 1 har vi sänkt åldern till 17 år men vi har infört möjligheten att använda 3 överåriga spelare
äldre än 17 år – Det ta kan vara föreningens andralag.
- I div 3 kommer vi bjuda in till en U15 med max 3 äldre än födda 03 men äldst 01. Övriga serier i div
3 är den rekommenderade åldern 15 år
- I div 4 kommer det vara möjligt att även 2018 spela 9 mot 9 som är den nya spelformen för 14 åringar
och då spelar man i tre halvlekar. Vi kommer att spela med 7-mannamål i Västergötland
Övrigt
- I all 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 gäller tre halvlekar från och med 2018 (Nya Spelformer)
- I all 9 mot 9, 7 mot 7, 5 mot 5 + 3 mot 3 rekommenderar vi antal avbytare bara för att spelarna skall få
en garanterad speltid i och med tre halvlekar och göra bytena i halvlek. Däremot är det upp till
föreningen att bestämma om ska ha med fler.
Domarrapport/Spelarförteckning
- I division 1-8 pojkar och division 1-5 flickor. Lag som inte registrerat laguppställning i Fogis beläggs
med en avgift 400 kr
Händelserapportering Pojkar div 5-8 och Flickor div 3-5
-Hemmalaget/förening är ansvarig för att händelserapportering av matcher i ovanstående divisioner.

Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll
(TBU) inom Västergötlands Fotbollförbund 2018 (t.o.m. 19
år)

Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2018), vilka till stor del redan
reglerar ungdomsfotbollen. Dock ska i TBU framgå det som specifikt berör ungdomsfotbollen, 6-19
år.
Division
Pojkar
Div. 1 (f. 99) samt
19+ Max 3 överåriga
Div. 2 (f. 00-01)
Inkl 1 serie U17 (max 3)
Div. 3 (f. 02) (kval)
2 serier
Div. 4 (f. 02)
Div. 5 (f. 03)
Inkl. 2 serie U15 (max 3)
Div. 6 (f. 04)
Div. 7 (f. 04)
Div. 8 (f. 05)
Div. 9 (f. 06)
Div. 10 (f. 06-07)
Div. 11 (f. 07)
Div. 12 (f. 07-08)
Div. 13 (f. 08)
Div. 14 (f. 08-09)
VFF Sammandrag
Div. 15 (f. 09)

Rek.
ålder

Speltid

Bollstl

Tillåtet
antal
spelare

19

2 x 45

5

11 + 7

7,32x2,44

Distriktsdomare

17-18

2 x 45

5

11 + 7

7,32x2,44

Distriktsdomare

Max
16 år
16
15

2 x 40

5

11 + 7

7,32x2,44

Distriktsdomare

2 x 40
2 x 40

5
5

11 + 7
11 + 7

7,32x2,44
7,32x2,44

14
14
13
12
11-12
11
10-11
10
9-10

2 x 35
3 x 25
3 x 25
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 15
3 x 15

5
5
4
4
4
4
4
4
4

11 + 7
9 + (4)
9 + (4)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
7 +(3)
7 + (3)

65-72 x 50-55 m
65-72 x 50-55 m
50 - 55 x 30-35 m
50 - 55 x 30-35 m
50 x 30 m
50 x 30 m
50 x 30 m
50 x 30 m

7,32x2,44
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2

9

3x10 (3)
alt
3x15
3x10 (3)
alt
3x15
4x3 (3)
3x15

3

5 + (2)

30 x 20 m

3x1,5

1 ledare från
respektive lag

3

5 + (2)

30 x 20 m utan sarg
30 x 15 m med sarg

5x2

1 ledare från
respektive lag

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

4x3 (3)
3x15

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

Div. 16 (f. 10)

8

Div. 17 (f. 11)
(utan och med sarg)

7

Div. 18 (f. 12)
(utan och med sarg)

6

Planstorlek
för
3:3, 5:5, 7:7, 9:9

Målstl.

7 mot 7
alt
9 mot 9
tillåts

9 mot 9
9 mot 9
7 mot 7
7 mot 7

Domarnivå

Distriktsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare

Ingen
Mv
Ingen
Mv

Max 3 i division 1 19+ på pojksidan är nytt! Här har man fri åldersdisponering på 3 överåriga
dvs äldre än 19 år. Behåll juniorerna i sin sociala grupp och låt 3 överåriga spelare från
seniorlaget komma ner ”andralaget i föreningen”.
I Div 2kommer det att finnas en U17 max 3 överåriga (äldst födda 99) utöver rekommenderad ålder.
Gäller en U 17-serie som täcker hela distriktet. Övriga div. 2-serier spelas med sedvanlig
spelardisponering i divisionsspelet.
Div 6 och 7
I och med att svenskfotboll tagit beslutet att 14 åringar ska spela 9-manna från och med 2019 erbjuder
vi föreningarna på pojksidan att välja 11 mot 11 eller 9 mot 9 under 2018 som är ett övergångsår.
VFF kommer 2018 att erbjuda sammandrag för 6-9 åringar i samarbete med föreningar i områden
där det saknas lokal administration av pool/sammandrag för både pojkar och flickor. I första hand
vänder vi oss till de föreningar som är verksamma i dessa områden. Anmälan kommer att kunna
göras - senast 10 dagar innan respektive sammandrag.
Åldersrekommendationerna är riktmärken. Ni bör dock inte använda fler än 3 spelare som är äldre
än rekommenderad ålder per match (Anmäl i stället laget i en högre division).

Division
Flickor
Div. 1 (f. 01) 17+
Div. 2 (f. 02)
Div. 3 (f. 03)
Inkl. 1 serie U15 (max 3)
Div. 4 (f. 04)
Div. 4 (f. 04) 9mot9
Div. 5 (f. 05)
Div. 6 (f. 06)
Div. 7 (f. 07)
Div. 8 (f. 08)
Div. 9 (f. 08-09)
VFF Sammandrag
Div. 10 (f. 09)

Rek.
ålder

Speltid

Bol
lstl.

Tillåtet
antal
spelare

Planstorlek
För
3:3, 5:5, 7:7, 9:9

Målstl.

7 mot 7
alt
9 mot 9
tillåts

Domarnivå

17
16
15

2 x 45
2 x 40
2 x 40

5
5
5

11 + 7
11 + 7
11 + 7

14
14
13
12
11
10
9-10

2 x 35
3 x 25
3 x 25
3 x 20
3 x 20
3 x 15
3 x 15

5
5
4
4
4
4
4

11 + 7
9 + (4)
9 + (4)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)

65-72 x 50-55 m
65-72 x 50-55 m
50-55 x 30-35 m
50 x 30 m
50 x 30 m
50 x 30 m

7,32x2,44
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2

9

3x10 (3)
alt
3x15
3x10 (3)
alt
3x15
4x3 (3)
3x15

3

5 + (2)

30 x 20 m

3x1,5

1 ledare från
respektive lag

3

5 + (2)

30 x 20 m utan sarg
30 x 15 m med sarg

3x1,5

1 ledare från
respektive lag

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

4x3 (3)
3x15

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

Div. 11 (f. 10)

8

Div. 12 (f. 11)
(utan och med sarg)

7

Div. 13 (f. 12)
(utan och med sarg)

6

7,32x2,44
7,32x2,44
7,32x2,44

9 mot 9
9 mot 9
7 mot 7
7 mot 7

Distriktsdomare
Distriktsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare

Ingen
Mv
Ingen
Mv

Max 3 i division 1 17+ på flicksidan är nytt! Här har man fri åldersdisponering på 3 överåriga dvs
äldre än 17 år. Behåll juniorerna i sin sociala grupp och låt 3 överåriga spelare från seniorlaget
komma ner ”kanske andralaget i föreningen”.
I Div 3kommer det att finnas en U15 serie med max 3 överåriga (äldst födda 01) utöver
rekommenderad ålder. Gäller en-serie som täcker hela distriktet. Övriga div. 3-serier spelas med
sedvanlig spelardisponering för divisionsspelet.
Div 4
I och med att svenskfotboll tagit beslutet att 14 åringar ska spela 9-manna från och med 2019 erbjuder vi
föreningarna på flicksidan att välja 11 mot 11 eller 9 mot 9 under 2018 som är ett övergångsår.
VFF kommer 2018 att erbjuda sammandrag för 6-9 åringar i samarbete med föreningar i områden där
det saknas lokal administration av pool/sammandrag för både pojkar och flickor. I första hand
vänder vi oss till de föreningar som är verksamma i dessa områden. Anmälan kommer att kunna
göras - senast 10 dagar innan respektive sammandrag.
Åldersrekommendationerna är riktmärken. Ni bör dock inte använda fler än 3 spelare som är äldre
än rekommenderad ålder per match (Anmäl i stället laget i en högre division).

Under 9 år
Sammandrag/poolspel eller motsvarande för barn upp till och med 9 år (3 mot 3 eller 5 mot 5) VFF
hjälper från och med 2018 till och administrerar sammandrag i de områden som det saknats en
sammanhållande länk som administrerar sammandragen. Men det arrangeras ute med hjälp av
värdföreningar i områdena (Mark, Ulricehamn, Vadsbo, Norra delen av Östra Skaraborg). VFF
rekommenderar att man spelar 4 sammandrag per år.
Ungdomsansvarig (1 per förening)
Varje förening ska vid årets början, i samband med anmälan av lag, lämna uppgift om ansvarig
ungdomsledare. Denne skall ha fungerande e-postadress och bland annat fungera som
informationsmottagare/fördelare av information. Vid byte av ungdomsansvarig ska föreningen
justera detta i Fogis, och avsluta (datum) föreningsrollen som ligger under personen i Fogis.
Spelardisponering
Föreningarna disponerar sitt spelarmaterial fritt inom ramen för rekommendationerna i tabellerna
ovan. Ni bör dock inte använda fler än 3 spelare över rekommenderad ålder per match. Anmäl i stället
laget i en högre division. Det är alltid tillåtet för flickor att spela i pojkserier. Det är alltid ansvariga
föreningsledare för laget som ansvarar för att Sportsliga värderingar följs
Exempel på sportsliga värderingar:
 Att inte anmäla lag som bygger på att spelare måste dubblera.


Att skapa balans mellan träning (utbildning) och match.



Att tänka på fysisk storlek hos enskilda spelare vid laguttagning.



Att hålla jämn standard på lagen under säsongen.



Att vid spelarbrist fylla på med spelare från yngre lag.

Resultatrapportering
Resultatrapportering skall ske i alla serier, tabeller finns endast från och med 13 år I högre divisioner
ansvarar domaren (distriktsdomare) för resultatrapporteringen. Ett felaktigt rapporterat resultat
ändras enbart om båda föreningarna är överens. All rapportering sker via föreningens Fogisinloggning eller SMS.
Domarrapport/Spelarförteckning
I division 1-8 pojkar och division 1-5 flickor ska elektronisk domarrapport användas. Lag som inte
registrerat laguppställningen i Fogis beläggs med en avgift a 400 kr per match (vid upprepade
tillfällen)
I övriga 7-mannaserier kan elektronisk domarrapport användas (förutsätter att spelarna är
registrerade i Fogis) men den kan ersättas med spelarförteckning. Blankett finns att hämta på VFF:s
hemsida. Lagen lämnar ett ifyllt exemplar av sin laguppställning till motståndarna före matchen. På
begäran från VFF ska kopia på rapporten kunna sändas in omgående.
Händelserapportering i Pojkar Division 5-8 och Flickor Division 3-5
Hemmalaget/föreningen är ansvarigt för att händelserapportering av matcher i ovanstående divisioner. Ska ske
senast 24 timar efter spelad match - Mål, Varningar och Utvisningar samt att ev. justera/stryka spelare i
motståndarnas och sin egen laguppställning som inte varit med i matchen.
Serietabeller/Priser
Serietabeller räknas fram och publiceras på VFF:s hemsida från division 8 och uppåt för pojkar och
division 5 och uppåt för flickor. Seriesegrare och andraplacerade lag i P div. 1-8 samt F div. 1-5 får
guld- respektive silvermedalj. I samtliga ovan nämnda serietävlingar utdelas en föreningsplakett och
20 spelarmedaljer. Extra medaljer kan köpas till. I 7-mannaserierna får alla lag diplom (16 st skickas
ut, föreningen kan komplettera efter kontakt med VFF).

Kallelse till match
Hemmalaget skall kalla gästande lag samt distriktsdomare (div P 1-4, F 1-2) till match per telefon, mejl
eller sms senast fyra dagar före matchdag. Kallelse måste bekräftas oavsett kommunikationssätt.
Matchstart är tidigast 18.00 på vardagar samt 10.00 på lör- och söndagar om inte lagen är överens om
tidigare matchstart. Bortalag som inte fått kallelse till match inom föreskriven tid ska kontakta
hemmalaget för besked. Vid kallelse skall i förekommande fall framgå om lag önskar spela 9-manna/
7-manna.
Spelomgång
Omgång sträcker sig från måndag till och med söndag. Match skall alltså spelas senast söndag i varje
omgång. Juniorserierna (Pojkar div. 1-2 samt Flickor div. 1-2) spelar företrädesvis på onsdagar.
Ändring av matchdag
I Pojkar div. 1-4 samt Flickor div. 1-2 (serier med distriktsdomare) ansvarar hemmalaget för att
ändring av fastställd matchdag/tid meddelas till VFF efter det att överenskommelse med motståndare
och domare gjorts. I övriga serier (serier med föreningsdomare) ändrar hemmalaget i Fogis.
Motståndarlag ska alltid godkänna ändring. Kom ihåg att informera uttagen föreningsdomare om
ändringen.
Urdrag av lag
Urdrag av lag efter det att seriesammansättningen fastställts medför straffavgift motsvarande dubbel
anmälningsavgift. Anmälan om urdrag av lag ska alltid ske skriftligen.
Walk over
Lag som lämnar walk over är skyldigt att omgående meddela VFF detta, skriftligen via mail eller fax,
med angivande av orsak.
Lag som lämnat tre walk over utesluts ur seriespelet.
Walk over-avgift uttas i P 1-8 och F 1-5 med 400 kronor. Vidare kan det felande laget åläggas att
ersätta det icke felande laget för uppkomna kostnader.
Om två lag av någon anledning kommer överens om att inte spela tas walk over-avgift ut av båda
lagen.
Spelarbyten
”Fria/flygande” byten tillämpas. Byten skall ske vid mittlinjen. Spelare som byts ut skall ha lämnat
planen innan avbytaren får gå in.
Utrustning
Benskydd skall användas i alla matcher (fr.o.m. 15 år gäller att benskydden skall vara godkända och
ha Svenska Fotbollförbundets märkning).
Fotbollsskor med skruvdobbar får användas av spelare från och med det år de fyller 15 år.
Smycken är inte tillåtna utan ska tas av före match. Det räcker inte att tejpa över.
Domare
Domare ska vara utbildad/fortbildad av Västergötlands Fotbollförbund (distriktsdomare) eller lokal
fotbolldomarklubb (förenings- eller ungdomsdomare). Distriktsdomare ska ha genomgått utbildning
inför varje enskilt spelår.
Föreningsdomare som genomgått utbildning 2017 för 11- och 9-manna behöver inte genomgå en ny
utbildning 2018 utan det räcker att besvara 10 kontrollfrågor för att få döma Pojkar division 5-8 och
Flickor division 3-5.
Domare skall bära domardräkt.
Viktigt är att föreningarna är noggranna i sin tillsättning av domare till ungdomsmatcher. Det bör
skilja minst två år mellan domare och spelare i en match och domare bör vara lägst 14 år. VFF
uppmanar föreningarna att pröva tvådomarsystem ur utbildnings- och rekryteringssyfte, dvs. en
rutinerad domare och en nybörjare tillsammans. VFF rekommenderar dessutom att föreningarna låter
en erfaren äldre domare döma några matcher emellanåt och verka som mentor för de yngre domarna.
Grov utvisning
Efter grov utvisning skall spelare stå över nästa match i aktuell tävling. Dessutom skall domaren
omgående efter matchen insända rapport till Västergötlands Fotbollförbunds disciplingrupp, som är
bestraffningsmyndighet för eventuell ytterligare påföljd. Rapportblankett finns på VFF:s hemsida

under Dokument/Blanketter. Vid denna typ av ärenden har anmäld part alltid möjlighet att yttra sig
över domarens rapport. Föreningen får anmälan och ansvarar för att den presenteras för spelaren.
Lindrig utvisning
Efter lindrig utvisning skall spelare stå över nästa match i aktuell tävling.
Förenings ansvar
Varje förening ansvarar för ledare, spelare och publik i samband med match. Bristande ansvar kan
medföra straffavgift.
I sjumannafotbollen, gäller att båda lagledningarna ska befinna sig på samma sida av planen medan
publik hänvisas till andra långsidan. För detta är båda föreningarna ansvariga.
Registrering av spelare
(Se även SvFF Representationsbestämmelser)
Ungdomsregistrering (§12) – Till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening
registrera spelaren (ungdomsregistrering). Sådan registrering får inte göras till ett villkor gällande
spelarens behörighet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande.
Registrering av spelare (§13) - Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska
spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match. Vid
registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.
Registrering gäller till vidare. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta
uppgifter om spelarens registrering i FOGIS.
Länk till formulär för medgivande till registrering kan nås på VFF:s hemsida under fliken
Dokument/Blanketter samt i Fogis på sida för registrering.
Spelterminer
Spelare får t.o.m. det kalenderår hon/han fyller 14 år representera endast en förening per speltermin.
Byte av förening under pågående speltermin kan göras efter ansökan till DTK. Blankett
”Dispensövergångsanmälan Ungdom” finns på hemsidan under Dokument/Blanketter.
Spelterminerna är följande: 1 mars-30 juni, 1 juli-31 oktober, 1 november-28 februari.
Spel i två föreningar för spelare med dubbel bosättning
En förening har möjlighet att, efter moderföreningens skriftliga medgivande och eget och annat berört
SDF:s tillstånd, låna spelare från annan förening. Grund för sådant lån ska vara dubbel bosättning på
inte pendlingsbart avstånd. Spelaren kan under samma tidsperiod även spela i den förening spelaren
är registrerad i. Blankett ”Blankett för utlåning av amatör inom distriktsserie” finns på VFF:s hemsida
under fliken Dokument/Blanketter.
Åtgärder vid åskväder
Domaren ska stoppa, uppskjuta eller avsluta matchen vid ingripanden eller störningar av något slag
utifrån.
Det är alltid domaren som avgör hur man skall förfara när åskväder hotar säkerheten för aktiva,
ledare och publik. Det finns ingen genomgående praxis, utan detta måste avgöras från fall till fall.
Viktigast är att sunt förnuft råder. Ledare och domare har ett gemensamt ansvar att nedanstående
följs och rätt åtgärder vidtas.
VFF uppmanar med skärpa till största möjliga försiktighet vid åskväder. Domaren bör, enligt
regelboken, inte låta en match vara avbruten i längre tid än 45 minuter. Men även här måste sunt
förnuft råda. En kvällsmatch kanske t.ex. inte kan färdigspelas efter ett så långt uppehåll med tanke
på mörkrets inbrott. Däremot kan en match på dagtid vara avbruten längre än 45 minuter om domare
och lag anser det lämpligt.
Beträffande omspel av matcher som avbrutits och inte kunnat färdigspelas är det DTK som avgör i
varje enskilt fall. Här är det av stor vikt att domaren inger en utförlig rapport om omständigheterna
vid matchen.
Protest
Protest i tävlingsärende skall inom fem dagar ha inkommit till DTK, åtföljd av protestavgiften 500
kronor. Om protest går igenom återbetalas avgiften. Protest avseende match i seriens två sista
omgångar ska inges till DTK senast närmast följande vardag efter matchen.

Protest avseende spelplan, domarens behörighet, materiel eller anordningar vid spelplatsen ska
avvisas av DTK om inte berörd förening före matchen skriftligen till domaren anmält avsikt att ge in
protest.
DTK kan på eget initiativ senast inom tre månader från matchdagen, när särskilda skäl föreligger, ta
upp protest- eller annat tävlingsärende till prövning, oavsett på vilket sätt detta kommit till DTK:s
kännedom. Från denna initiativrätt undantas händelse som relaterar till match i tävlings två sista
omgångar samt i kvalmatch. (Se SvFF:s tävlingsbestämmelser)
Tävlingsinformation
All information kring ungdomsserierna (serieinbjudan, Fogis, serieförslag, fastställda seriesammansättningar, kallelser till möten m.m.) presenteras på VFF:s hemsida samt distribueras per e-post till
berörda föreningars officiellt uppgivna e-postadress samt anmäld ungdomsansvarig/kontaktperson.
Övrigt
Förutom dessa specifika bestämmelser gäller Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser samt
spelregler för fotboll. Regelboken bör finnas tillgänglig för alla ledare och finns att beställa från SISU
Idrottsböcker www.sisuidrottsbocker.se

Till distriktets föreningar

2017.11.02
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Förslag till seriesammansättningar 2018
Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommittés (DTK) förslag till seriesammansättningar för division 3, damer samt
division 4-6, herrar, spelåret 2018 föreligger. All information om seriesammansättningen finns under Tävling/Seriespel på
hemsidan.
Fastställandet av seriesammansättningarna sker vid Västergötlands Fotbollförbunds representantskapsmöte i Vårgårda torsdagen
den 7 december kl. 18.30.
DTK:s förslag sänds nu ut till föreningarna, som senast 2017.11.17 kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget via brev eller epost: mats.k@vastgotafotboll.org
Synpunkter ej inkomna senast den 2017.11.17 kan ej beaktas vid representantskapet (VFF:s stadgar 14 §, mom. 3). Föreningens
yttrande ska vara undertecknat av ordförande, sekreterare eller fotbollsansvarig samt innehålla alternativt förslag till
sammansättning för den aktuella divisionen.
Yttrandena behandlas 2017.11.29 av distriktsstyrelsen inför representantskapsmötet. Distriktsstyrelsens slutliga förslag föreligger
vid mötet, där de närvarande föreningsombuden (anmälda senast 1 september) samt distriktsstyrelsens ledamöter har var sin röst
när besluten skall fattas. Föreningar som anmält sig efter 1 september har yttrande- och närvarorätt men ej rösträtt vid
representantskapsmötet.
Det slutliga förslaget samt föreningarnas synpunkter finns tillgängliga på hemsidan fr.o.m. 2017.12.01.
På representantskapsmötet behandlas även:

Inkomna motioner
Förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelserna

Handlingar inför representantskapsmötet har sänts ut till föreningarnas anmälda ledamöter. De föreningar som inte är anmälda till
representantskapsmötet kan ta del av handlingarna via VFF:s hemsida, Förbundsinfo/Representantskap.
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Tävlingskommittén

Mats Karlén

Kommentarer till tävlingskommitténs serieförslag:
Följande lag har meddelat att man inte behåller sina platser 2018:
Toarps BK, FC Gauthiod, Hällstads IF och Kindaholms FF, division 6 herrar.
BK Trix, Gånghesters SK/Målsryds IF, Vartofta SK och Åsaka SK återkommer i division 6 2018.
I division 6 tas IF Weimers plats av ett kombinerat lag med namn Hova IF/IF Weimer Lyrestad.
Göta BK och Rävlanda AIS fortsätter seriespel med damlag på egen hand efter att 2017 ha samarbetat med andra
föreningar.
Förslag till seriesammansättning för division 4, damer, beräknas vara klart runt årsskiftet 2017/2018.

Västergötlands FF
Förslag – Damer Div 3 - 2017-10-30
Damer, Div 3 Östra
Axvalls IF
Fagersanna/Mölltorp-Brevik

Hörnebo SK (2)
IFK Värsås (4)
KinneVedum/Hällekis/Lundsbrunn

Levene-Skogslunds IF
Mellby IK
Norra Fågelås IF
Skara FC (2)
Skultorps IF
Vedums AIS
Våmbs IF
Damer, Div 3 Västra
Alingsås KIK (4)
Brämhults IK
Göta BK (4)
Mariedals IK
Sollebrunn/Stora Mellby
Svenljunga IK
Södra Ving/Timmele
Toarpsalliansen (4)
Tvärred-Vegby FC
Ulricehamns IFK
Vänersborgs IF
Wargöns IK

Västergötlands FF
Förslag - Herrar div 4 – 2017-10-30
Div 4 Norra
Ardala GoIF (5)
Edsvära-Norra Vånga FF
Ekedalens SK (5)
Fagersanna IF (5)
Falköpings FK
Främmestads IK
IFK Hjo
IFK Mariestad
Råda BK (5)
Skara FC
Skultorps IF
Vara SK

Div 4 Södra
Alingsås IF FF (3)
Brämhults IK (5)
Gällstads FK
Göta BK
Fristads GoIF
IFK Trollhättan
Kinna IF
Kronängs IF
Rydboholms SK (5)
Skepplanda BTK
Södra Vings IF
Ulricehamns IFK (3)

Västergötlands FF
Förslag - Herrar div 5 - 2017-10-30
Div 5 Östra
Axvalls IF
Borgunda IK
Floby IF (6)
Grolanda IF
Gullspångs IF (6)
IFK Värsås
Jula BK
Norra Fågelås IF
Tibro AIK FK (4)
Ulvåkers IF (4)
Valtorps IF
Värings GoIF (6)
Div 5 Västra
Edet FK
FC Corner
Kinne-Vedums IF
Levene-Skogslunds IF
Lundsbrunns IF (4)
Mellby IK
Sils IF
Sjuntorps IF (6)
Trollhättans FK
Trollhättans Syrianska FK
Trässbergs BK
Vinninga AIF (6)

Div 5 Mellersta
Bergdalens IK (6)
Bollebygd/Olsfors
Borås AIK (4)
Byttorps IF
Herrljunga SK FK
Nossebro IF
Sandared/Sjömarken
Sollebrunns AIK
Säven/Hol
Vedums AIS
Vårgårda IK FK
Östadkulle SK (6)
Div 5 Södra
Dalsjöfors GoIF (6)
Hajoms IF (6)
Högvads BK
Hössna/Timmele
IFK Örby
Kinnahults IF
Limmareds IF
Mariedals IK (4)
Sätila SK
Torestorp-Älekulla FF
Tvärred-Vegby FC
Äspereds IF (6)

Div 6 Mariestad
Björsäters IF
FC Skövde
Hova/Weimer Lyrestad
IF Tymer (5)
Mariestads BK
Moholms SK
Tidans IF
Tidavads IF
Torsö BIF
Töreboda IK (5)

Div 6 Falköping

Västergötlands FF
Förslag - Herrar div 6 - 2017-10-30

Annelunds IF (5)
Arentorp-Helås FK (5)
Elmer-Fåglum FK
Friscopojkarna/Hudene
IFK Emtunga
Kinnarp-Slutarps IF
Sandhems IF
Södra Härene IF
Tomtens IF
Tråvad/Larv
Vartofta SK (U)

Div 6 Tibro
BK Trix (U)
Forsviks IF
Hörnebo SK
Mölltorp-Breviks AIF
Folkabo IK
Fröjered/Håven
Igelstorps IK
Korsberga IF
Stenstorps IF
Våmbs IF

Div 6 Lidköping
Trollekis
Hangelösa IF
Jung-Kvänum 10 IF
Järpås IS
Kållandsö GoIF
Källby IF
Rackeby IK
Saleby IF
Varnhems IF
Örslösa-Söne IK

Div 6 Trollhättan
Alvhems IK
Halvorstorps IS
Hjärtums IS
Långareds BoIS
Lödöse Nygård IK (5)
Stora Mellby SK
Trollhättans IF
Trollhättans FF
Upphärads IS
Wargöns IK
Åsaka SK (ej 2017)

Div 6 Borås
BK Spark
Borgstena IF
Borås GIF
Dardania IF
Hedareds BK
Hemsjö IF
Norrmalms IK
Sandhults SK
Sparsörs AIK
SK Mjörn
Töllsjö IF

Div 6 Kinna
Björketorps IF
Fritsla IF (5)
Gånghester/Målsryd (ej 2017)
Horreds IF
Lockryd/Sexdrega
Rävlanda AIS
Svenljunga IK
Ubbhult/Hällingsjö
Viskafors IF
Öxabäcks IF (5)

Div 6 Ulricehamn
Dannike IK
Grimsås IF
Ljungsarps IF
Länghems IF
Marbäcks IF
Månstads IF
Redvägs FK
Rångedala IK (5)
Sjötofta IF
Tranemo IF

