Dalarnas Fotbollförbund
Falun 2017-11-23
Till/

Dalarnas Fotbollsföreningar

Möteshandlingar Representantskapsmöte 2017
Översänder härmed föredragningslista och bilagor till Representantskapets sammanträde
lördagen den 9 december 2017.
Dag & Tid:

Lördag 9 december kl 10.00
Kaffe & smörgås serveras från kl. 09.30

Plats:

Kvarnporten, Pelle Bergs backe, Falun

Ärenden:

Enligt föredragningslista

Vi vill påpeka att inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna kan
tas upp till beslut vid sammanträdet.
Representantskapsmötet fungerar dock naturligtvis också som ett informationsmöte och
självklart är det tillåtet att ta upp och ställa frågor till DFF:s styrelse och kommittéer.
Med vänliga hälsningar
DALARNAS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen

Stefan Jonsson, kanslichef
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FÖREDRAGNINGSLISTA
I






REPRESENTANSKAPET I DESS EGENSKAP AV
DISTRIKTSKONFERENS
Rapport från Svenska FF:s ordförandekonferens och Representantskapsmöte 2017
Nya spelformer
Info Fair Play
Bättre matcharrangemang
Certifiering

II

REPRESENTANTSKAPET SOM BESLUTANDE
MYNDIGHET

1.1

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

1.2

SAMMANTRÄDETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Kallelse utsänd 2017-10-24. Möteshandlingar utsända 2017-11-23.

2.

UPPROP

3.

VAL AV

3.1

Ordförande och sekreterare för sammanträdet
Förslag:

Pär Jonsson och Stefan Jonsson

3.2

Två justerare att jämte ordföranden justera protokollet

4.

MOTIONER

4.1

Motion från Dala-Järna IK gällande
representationsbestämmelser för division 4 Damer

Bilaga M 1

Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta
att

tillstyrka motionen

Den fria representationsrätten i de lägsta herr-och damserierna infördes i samband med
övergången till det raka seriesystemet. Motivet var att underlätta för A-lag i lägre serier att ha
ett U-lag eller Farmarklubbavtal. På herrsidan togs den möjligheten bort efter en motion från
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Avesta AIK då de problem som även motionären anger, med alltför många A-lagsspelare i Ulaget måste upphöra. Styrelsen delar därför motionärens uppfattning och tillstyrker motionen.
Notera punkt 5.4 Förändring i damserierna.
4.2

Motion från Kvarnsvedens IK och IFK Mora gällande
Bilaga M 2
direktingångar för U-lag i seriesystem utan föregående seriespel
Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta

att

avslå motionen

Styrelsen kan inte stå bakom ett beslut som inte följer den bärande principen för ett seriespel
att lagens resultat föregående spelår avgör vilken serienivå som laget skall tillhöra kommande
spelår. Skulle en förändring av tävlingsverksamheten ske enligt motionärernas förslag vill
styrelsen ge ytterligare motiv för sitt ställningstagande:








4.3

Ett nytt lag som anmäls skall alltid starta i den lägsta divisionen. Detta för att laget
därifrån utifrån spelstyrka sedan kan avancera uppåt i seriespelet. Hur fastställs ett lags
kvalité om det på egen begäran vill inplaceras i en högre division?
En förändring måste gälla för alla föreningar och inte bara för föreningar med lag i
exempelvis förbundsserierna. Skall självklart gälla även i damserierna.
Hur många föreningar kommer att utnyttja en förändring? Är det x antal föreningar som
nyttjar detta ett visst år kan det innebära att lika många lag måste tvångsnedflyttas i
alla divisioner där nedflyttning tillämpas sett till nuvarande tävlingsregler.
En anmälan av ett nytt lag måste göras innan tävlingsregler för kommande spelår
fastställs vid Representantskapsmötet.
Om en förening deltar med U-lag ett år men nästa år inte anmäler sig. Skall då
föreningen redan kommande år på nytt få begära en inplacering i en annan serie än
den lägsta?
Motion från Sundborns GoIF gällande Tävlingsregler i
divisionsspel

Bilaga M 3

Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta
att

tillstyrka motionen

Styrelsen instämmer i att det är många föreningar som inte har möjlighet att ha ungdomslag i
alla divisioner och därmed får de problem som motionären framför.
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5.

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN

5.1

Fastställande av särskilda tävlingsregler och
seriesammansättning för division 2 damer 2018

Bilaga S 1

Föredragande: Lars Norman
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta
att

fastställa Kompletterande tävlingsregler och seriesammansättning för Svealands
distriktsövergripande serier för division 2 damer 2018 i enlighet med Bilaga S 1.

Svealandsdistrikten har gemensamt gjort en överenskommelse kring tävlingsregler och
seriesammansättning. För att detta beslut skall ha formell giltighet måste emellertid samtliga
berörda distrikt vid sitt representantskapsmöte ta detta beslut. Anledningen är att det inte
finns något stadgeenligt gemensamt organ för dessa serier och därmed måste fastställelse ske
på detta vis. Om något berört distrikt inte tar detta beslut så hänskjuts beslutet till SvFF:s TK.
5.2

Kvalificeringen till Svenska cupen för herrar 2018-2019
Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta

att

kvalificeringen till Svenska cupen 2018 -2019 genomförs via en särskild tävling
under våren 2018

att

maximalt 16 lag får delta där tävlingen spelas i cupform

att

om fler än 16 lag anmäler sig så utser Tävlingskommittén deltagande lag där
serietillhörighet 2018 räknas i första hand och tävlingsresultat 2017 i andra hand

att

Tävlingskommittén seedar de 8 bästa lagen med utgångspunkt från serietillhörighet
2018 i första hand och tävlingsresultat 2017 i andra hand

att

det seriemässigt sämst placerade laget 2018 har hemmamatch i första omgången. Om
lagen spelar i samma division 2018 lottas hemmaplan. I följande omgångar skall det lag
som i föregående match haft bortamatch spela på hemmaplan. Har båda lagen haft
hemmamatch lottas hemmalag.

Dalarna har en plats till Svenska cupen 2018-2019 för herrar. Styrelsens förslag innebär
samma förutsättningar som i kvalificeringen till Svenska Cupen 2017-2018. Notera att elitlag
är direktkvalificerade varför tävlingen bara omfattar distriktets lag från division 1 och lägre.
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5.3

Kvalificeringen till Svenska cupen för damer 2018-2019
Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta

att

kvalificeringen till Svenska cupen 2018 -2019 genomförs via en särskild tävling
under våren 2018.

att

maximalt 8 lag får delta där tävlingen spelas i cupform

att

om fler än 8 lag anmäler sig så utser Tävlingskommittén deltagande lag där
serietillhörighet 2018 räknas i första hand och tävlingsresultat 2017 i andra hand

att

Tävlingskommittén seedar de 4 bästa lagen med utgångspunkt från serietillhörighet
2018 i första hand och tävlingsresultat 2017 i andra hand

att

det seriemässigt sämst placerade laget 2018 har hemmamatch i första omgången. Om
lagen spelar i samma division 2018 lottas hemmaplan. I följande omgångar skall det lag
som i föregående match haft bortamatch spela på hemmaplan.

Dalarna har en plats till Svenska cupen 2018-2019 för damer. Styrelsens förslag innebär
samma förutsättningar som i kvalificeringen till Svenska Cupen 2017-2018. Notera att elitlag
är direktkvalificerade varför tävlingen bara omfattar distriktets lag från division 1 och lägre
5.4

Förändringar i damserien

Bilaga S 2

Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta
att

från 2018 genomföra seriespelet för damer i enlighet med förslag i Bilaga S 2

Antal lag i damserierna har minskat de senaste åren. Om Motion 4.1 tillstyrks av
Representantskapet finns även risk att den minskningen fortsätter genom att några
U-lag/Farmarklubbar p.g.a. spelarbrist försvinner. Kan således bli få lag i division 4 om 10 lag
skall spela i division 3. Med x antal serier i division 3 kan deltagande lag fördelas så jämnt som
möjligt i serierna utifrån även en geografisk hänsyn. Styrelsen inser att det kvalitetsmässigt
blir sämre men ser att den förändringen är mindre än att det skall genomföras en lägsta serie
med få lag utspridda i hela distriktet.
5.5

Förändringar för divisionsspelet i ungdomsserierna

Bilaga S 3

Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet
att

från 2018 genomföra divisionsspelet i ungdomsserierna med de förändringar som
föreslås i enlighet med förslag i Bilaga S 3
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I bilaga S 3 finns Styrelsens förslag till förändringar i divisionsspelet där bl.a. rekommenderade
åldrar i divisionerna tas bort och istället ersätts av riktlinjer för hur föreningarna bör disponera
sitt spelarmaterial.
5.6

Tävlingsregler 2018 (TB och RB 2018 Dalarna)

Bilaga S 4

OBS: Tävlings- och representationsbestämmelser 2017 gäller även 2018 om inte
Representantskapsmötet beslutar annat genom bifall till de motioner och förslag från Styrelsen
som behandlas på mötet.
Föredragande: Lars Norman
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta
att

fastställa DFF:s egna Tävlingsregler 2018 i enlighet med Bilaga S 4

att

upp- och nedflyttningsbestämmelser samt bestämmelsen om fyllande av vakanser i
TB 2017 gäller fram till seriestart för respektive division 2018

att

övriga bestämmelser träder i kraft 2017-12-09

att

till Styrelsen delegera rätten att justera eller göra tillägg till de ovan beslutade
tävlingsreglerna i de fall där SvFF:s representantskapsmöte 2017-12-01 tar beslut i
Tävlingsreglerna 2018 som berör DFF:s tävlingsregler. Dessa justeringar och
tillägg skall meddelas till föreningarna senast 2018-01-31.

6.

SERIEINDELNINGAR 2018
Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet att, i enlighet med upp- och
nedflyttningsbestämmelserna 2017 samt eventuella förändringar vid
Representantskapsmötet 2017, besluta

att

Damseniortävlingarna år 2018 skall bestå av:
1 st. Division 3-serie med 10 lag samt
erforderligt antal Division 4-serier med minst 6 lag i varje serie. I de fall där 6
lagsserier fastställs skall lagen mötas 3 gånger (15 matcher).
OBS!
Justering skall ske om Styrelsens förslag i punkt 5.4 (Bilaga S 2) helt eller delvis bifalls
av Representantskapsmötet.

att

Herrseniortävlingarna år 2018 skall bestå av:
1 st. Division 4-serie med 12 lag
1 st. Division 5 - serie med 12 lag
2 st. Division 6 - serier med 10 lag i varje serie samt
erforderligt antal Division-7-serier med minst 6 lag i varje serie. I de fall där 6
lagsserier fastställs skall lagen mötas 3 gånger (15 matcher).
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Distriktsstyrelsen föreslår vidare Representantskapet besluta
att

Herrjuniortävlingen 2018 genomförs i en gemensam tävlingsverksamhet
tillsammans med Gestriklands FF och Hälsinglands FF

att

ungdomstävlingarnas serieindelningar år 2018 fastställs av Tävlingskommittén

7.

SERIESAMMANSÄTTNING AV DISTRIKTSERIERNA 2018
Föredragande: Stig Stjärnesund
Distriktsstyrelsen föreslår Representantskapet besluta

att

fastställa seriesammansättningen av distriktsserier år 2018 för division 3 damer samt
division 4 och 5 herrar i enlighet med förslaget i Bilaga S 5

att

ge Tävlingskommittén mandat att fastställa seriesammansättningen 2018 för division 4
damer, division 6 och 7 herrar, juniorserien Herrar och ungdomsserier för pojkar och
flickor

att

ge Tävlingskommittén mandat att justera seriesammansättningen 2018 för herrar
division 4 och 5 samt damer division 3 i händelse att lag drar sig ur eller annan
förändring sker. Sådan justering skall dock ske i enlighet med gällande
Tävlingsbestämmelser

8.

REPRESENTANTSKAPETS RAPPORT

III AVSLUTNING




Prisutdelning seriesegrare
Årsmötet 2018
Frågor och synpunkter från närvarande ombud
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Bilaga M1

Motion till representantskapsmöte 2018

DalaJärna IK Fotboll (DJIK) önskar att Dalarnas Fotbollsförbund inför tydliga riktlinjer för
vad som gäller användandet av A‐lagsspelare i U‐lag för damer div 4. Dessa riktlinjer bör
vara desamma som gäller i serier för herrar oavsett division.
Motionens innehåll: DJIK Fotboll önskar mötet tar ställning till den moraliska och sportsliga
inställningen till att U‐lag regelmässigt använder A‐lagsspelare i sina matcher.
Vad DJIK förstått finns inga direktiv till hur man tillåts använda sina A‐lagsspelare i U‐lag. Att det inte
finns direktiv för damer i div 4 är i sig en anmärkningsvärd brist men kommer då att snarare
betraktas som en genusfråga.
Under säsongen 2017 ser vi med förvåning hur Avesta AIK U kontinuerligt använt sig av mer än
antalet bänkspelare från föregående div 2‐lagsmatch, där deras A‐lag finns. I sju av U‐lagets matcher i
div 4 har man använt sig av 8 st eller fler spelare från föregående div. 2‐match. Kanske har klubben
för avsikt att spela upp sitt U‐lag till div 3?!
När man som förening anmäler lag i flera divisioner bör man ha säkerställt att man verkligen har
underlag för att genomföra säsongen utan att konstant behöva använda samma spelare i båda
divisionerna. Om det visar sig att man under säsongen lider brist på spelare anser vi att den första
åtgärden bör vara att låta unga och/eller mindre rutinerade spelare ska ges tillfälle till extra
matchträning. En huvudregel bör även vara att man i första hand väljer spelare från en lägre division,
här har Avesta AIK förmånen att mönstra flicklag i både division I och II flickor.
DJIK har under seriens gång rapporterat vad vi anser är felaktigheter och flertalet domare har också
reagerat över Avesta AIKs inställning eller snarare bristande moraliska inställning.
DJIK är i en position att vi inte har möjlighet att avancera i seriesystemet men väljer ändå att lyfta
denna fråga. Orsaken till motionen är bl.a. den match Avesta AIK U spelade mot Söderbärke GOIF
10/9 och där man har 9 st a‐lagsspelare. Deras främsta målskyttar i den matchen var alla startspelare
i föregående match med Div II laget (totalt gör dessa spelare 18 av de 27 målen). Laget Söderbärke
GOIF har i år inte varit något motståndarlag där man behöver "toppa" för att klara av att möta, så
frågan är varför behövde Avesta ha med sig 9st A‐lagsspelare?
Söderbärke å sin sida är ett lag där den absoluta majoriteten i laget är nyanlända flickor från Somalia
och har genomfört sin säsong med bravur utifrån sin förmåga.

DJIK önskar att Dalarnas Fotbollsförbund inför tydliga riktlinjer för vad som gäller
användandet av A‐lagsspelare i U‐lag för damer div IV. Dessa riktlinjer bör vara desamma
som gäller i serier för herrar oavsett division.

Bilaga M 2

Bilaga M 3

Bilaga S 1

Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande
serier för division 2 damer 2018
Fastställda vid Dalarnas FF:s representantskapsmöte 2017-12-09
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018 (TB 2018)
Eventuell justering skall göras om SvFF:s representantskapsmöte 2017-12-01 beslutar
om ändringar/nyheter som kan påverka dessa tävlingsregler.
Begrepp
Farmarklubbsavtal
Samarbetsavtal mellan två föreningar där en förening är huvudklubb (deltar i division 2)
och en förening är farmarklubb (deltar i eget SDF:s seriespel)
2 Kap

Tävlingens genomförande

7.4 §

Priser i tävlingar
Segrande förening i respektive seriegrupp tilldelas ett föreningspris.

9§

Sammansättning distriktsserierna
Seriesammansättningen av 3 serier med 10 lag vardera beslutas av
respektive SDF:s beslutande organ efter ett på Svealandsdistriktens
höstkonferens 2017 framlagt förslag
Upp- och nedflyttning
Uppflyttning till division 1
6 uppgångar fördelas så att seriesegrarna och lag 2 i varje serie uppflyttas
till division 1.
Anmärkning:
Förenings lag 2 kan inte uppflyttas till division 1. Blir ett sådant lag
seriesegrare eller hamnar på plats två i sin serie ersätts laget av bästa
behöriga lag i samma serie. Detsamma gäller om lag avstår uppflyttning.
Om huvudklubb i ett farmarklubbsavtal uppflyttas till division 1 upphör
avtalet med omedelbar verkan oavsett vad som berört SDF föreskriver.
Uppflyttning till division 2
8 uppgångar fördelas så att Stockholm/Gotland har 2 uppgångar och övriga
distrikt 1 uppgång vardera.
Om två eller fler SDF har gemensamt seriespel i division 3 behåller
respektive SDF sin uppgång om inte berörda SDF bestämmer annat. Om
föranmält uppflyttat lag från division 3 avstår sin plats före innan definitiv
seriesammansättning beslutats garanteras varje SDF sin berättigade
uppflyttningsplats till division 2. Laget som ersätter skall dock ha deltagit i
division 3 föregående säsong.
Nedflyttning till division 3
För att bereda plats för nedflyttade lag från division 1 och uppflyttade lag
från division 3 nedflyttas erforderligt antal lag från division 2, dock minst 2
lag i varje serie. Övriga eventuellt nedflyttade lag fördelas jämnt mellan
serierna sett till placering räknat från plats 8 och uppåt. Eventuellt lag som
utgått räknas som nedflyttat lag i berörd serie.
Vid ojämnt antal nedflyttade lag (delat på 3 serier) särskiljs lagen på berörd
placering i alla serier enligt de bestämmelser som gäller för placering i serie
(poäng, målskillnad, gjorda respektive insläppta mål) i förhållande till
antalet spelade matcher i respektive serie. Kan nedflyttning ändå inte
avgöras utses lagen genom lottning av ett icke berört SDF som
Tävlingsgruppen utser.

Bilaga S 1

12 §

13 §

15 §
19 §
20 §

21 §

Anmärkning:
Alla nedflyttade lag utöver 6 st.(2 st. per serie) räknas som
tvångsnedflyttade lag
Förenings lag 2 som tvångsnedflyttas till division 3 p.g.a. serietillhörighet för
föreningens A-lag 2019 räknas som nedflyttat lag i berörd serie.
Anmälan av lag till tävling
Förhandsanmälan görs till eget distrikt senast det datum som
Tävlingsgruppen meddelar inför varje spelår. Slutlig anmälan sker via Fogis
efter att inbjudan kommit från administrerande distrikt när
seriesammansättningen är fastställd. Förenings lag 2 och Huvudklubb i ett
farmarklubbsavtal får delta.
Serieavgift
Serieavgiften är 3 900 kr och faktureras av administrerande distrikt när
seriesammansättningen är fastställd.
Serieavgiften fördelas så att administrerande SDF erhåller 2 600 kr (2/3)
och deltagande lags distrikt erhåller 1 300 kr (1/3)
Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta
Spelordning
Upprättas av administrerande distrikt
Avsparkstid m.m.
Administrerande SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter,
varöver föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid)
på grund av omständighet som kommit till arrangerande eller gästande
förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad
landskamp respektive distriktsmatch eller förberedelser till sådan match kan,
om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad. Framställning om ändrad
speldag ska ha inkommit till administrerande SDF inom fyra dagar från det
att spelaren mottagit kallelsen.
Följande gäller vid kollision med landskamp.
Match får alltid flyttas om en spelare kallas till A-, U- och F 19-landslaget
Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida det
inte finns synnerliga skäl.
Om utländska spelare kallas till annat nationsförbunds landslag ska match
inte flyttas.
Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får SvFF:s TK, på
begäran av berörda föreningar, besluta om undantag från vad som angetts
ovan under förutsättning att sådan flytt inte stör spelordningen i övrigt.
Om det finns särskilda skäl får administrerande SDF besluta att godkänna
byte av hemma-bortamatch.
Framställning om ändrad speldag och avsparkstid ska via e-post eller brev
tillställas administrerande SDF senast fyra dagar före fastställd speldag.
Framställan skall innehålla:
 orsak till önskad ändring
 den andra berörda föreningens skriftliga medgivande.
För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte såvida inte
särskilda skäl föreligger. Se vidare förutsättningar under Kap 2 § 21
Ansökan om ändrad avsparkstid
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall den förening
som initierat ändringen betala en administrativ avgift på 1 000 kronor.
Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger befria föreningen från
avgift. Som särskilda skäl betraktas i första hand händelser som inte
föreningen kan påverka eller inte borde ha känt till när spelprogrammet
fastställdes.
Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar före fastställd matchstart.
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22 §

25 §
29 §

30 §

31 §

I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat
matchändringen kommer en avgift på 2 000 kronor debiteras hemmalaget.
Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o
Förening vars lag utgår ur tävlingen skall 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 utgår ur seriespelet får utöver detta ådömas en
särskild avgift enligt Kap 2 § 30.
Förening som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts ur
tävlingen skall till sitt eget distrikt betala en avgift som motsvarar
serieavgiften.
Förening som ersätter utgått eller uteslutet lag skall inte betala serieavgift.
Förening vars lag lämnar w.o. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher
skall ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målskillnad ska annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen
inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag
som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den
aktuella matchen med målskillnaden 0-3. Samtliga matcher efter w.o.matchen ska därvid spelas
Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Vid beslut om serietillhörighet kommande spelår hos SDF skall inplacering
ske i högst division 3.
Vakanstillsättning
Division 1
Administreras av SvFF
Division 2
Före seriesammansättningen:
Tillsätts i första hand av bästa tvångsnedflyttade lag från division 2
föregående säsong.
Tillsätts i andra hand i enlighet med den turordning som redovisas i
”Vakanstillsättning div 2 damer” . Notera här att Stockholm/Gotland
räknas som ett distrikt.
Anmärkning:
Notera i Kap 2 § 9 vad som gäller om föranmält uppflyttat lag från division 3
avstår sin plats.
Efter beslutad seriesammansättning:
Tillsätts i första hand av berört distrikt.
Tillsätts i andra hand av lag från övriga distrikt som har lag i berörd serie. Är
det fler än två distrikt som berörs gäller turordningen i ”Vakanstillsättning
div 2 damer ”. Notera här att Stockholm/Gotland räknas som ett distrikt.
I tredje hand gäller turordningen i ” Vakanstillsättning div 2 damer.
Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur tävlingen får åläggas att ersätta övriga
lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det
uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
Administrerande SDF i berörd serie prövar ärende enligt första stycket.
Framställning ska göras till berört SDF senast den 30 november innevarande
kalenderår.
Ersättning gällande extra kostnader
I enlighet med TB 2018

4 Kap

Genomförande av match

§3

Spelares behörighet att delta i match
Inget krav på spelarlegitimation finns
Ersättare och avbytare

5§
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6§

10 §

Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen. Samtliga
avbytare får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet.
Byte av spelare sker genom flygande byte.
Notera: Avbytare har deltagit i matchen oavsett om spelaren bytts in eller
inte.
Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn 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, varav högst 5 ledare och 16 spelare, 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.
Se även TB Kap 4 § 15 (tekniska området)
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person.
Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten av
domaren inom 6 timmar registreras via domarinloggning i FOGIS.
Originalrapporten ligger till grund för matchfakta av olika slag såsom
resultat, utvisningar, varningar m.m.
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
administrerande SDF
Administrerande SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel av domaren, på
eget initiativ rätta domarrapport.
Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Arrangerande förening ska därutöver meddela gästande förening och
funktionärer spelplan, inklusive underlag, för match senast fyra dagar före
matchdagen.
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.
Kallelse av gästande lag i seriespel
I Fogis registrerad fastställd spelordning gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt skall den arrangerande
föreningen i samband med att ändringen sker meddela gästande lag detta.
Det åligger varje förening att i sitt eget SDF:s föreningsregister på hemsidan
ange färger på matchdräkt, tröja, byxa samt strumpor, som föreningens lag
har. Det åligger föreningar att inför bortamatch kontrollera hemmalagets
matchdräkt och vid behov medföra ett avvikande reservställ. Råder
tveksamhet kring detta skall bortalaget kontakta hemmalaget.
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11 §

12 §

14 §
15 §
18 §
19 §
20 §

24 §

29 §

I händelse av att tidigare angiven spelplan ändras skall hemmalaget i god
tid, dock senast före avresa till match, meddela bortalaget om vilket
underlag matchen kommer att spelas på.
Kallelse av funktionär
I matchlistan och i FOGIS upptaget domaruppdrag gäller som kallelse om
inte hemmalagets SDF bestämmer annat.
Det åligger huvuddomaren att inför matchen kontrollera lagens
matchdräkter och vid behov skall avvikande domardräkter användas.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt eller om ny spelplan
gäller skall den arrangerande föreningen i samband med att ändringen sker
meddela berörd huvuddomare detta. Det åligger huvuddomaren att meddela
vidare till assisterande domare.
Matchförsening:
Om hemma- eller bortalag av någon anledning kommer för sent till match är
lag och tjänstgörande domare skyldiga att vänta i 45 minuter för att sedan
genomföra matchen när laget anländer. Om laget efter 45 minuter ännu inte
infunnit sig till spel skall Tävlingsstyrelsen avgöra om w.o. eller omspel skall
tillämpas
Tillgång till matcharena m.m.
Match skall börja på fastställt klockslag.
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan
i nära anslutning till matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före
avsparkstiden.
Gästande lag ska före match disponera minst fem fullgoda träningsbollar.
Gästande lag kan inte kräva att uppvärmning får ske på matcharenan såvida
inte hemmalaget själva har sin uppvärmning där.
Matchbollar:
Arrangerande förening skall före match tillhandahålla tjänstgörande domare
minst tre matchbollar med rätt lufttryck.
Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila, såvida
inte domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte överstiga 15
minuter.
Vid match rekommenderas att anordning för att sätta fast hjul på flyttbara
mål, som kan påverka bollens riktning, inte finns vid stolparna.
Spelares uppvärmning
Uppvärmning av obegränsat antal spelare skall ske under sådana former att
inte pågående spel störs. Domaren har vid behov rätt att ge direktiv vilka
ytor på arenan som skall användas för uppvärmning
Utformning av det tekniska området
I enlighet med TB 2018 .
Personer i det tekniska området
I enlighet med TB 2018
Uppskjuten eller avbruten match på grund av spelplan m.m.
I enlighet med TB 2018 i tillämpliga delar
Match som återupptas
I enlighet med TB 2018 i tillämpliga delar
Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat inom 30 min efter
matchens slut. Annan information rapporteras i enlighet med Kap 4 § 6 om
inte administrerande SDF anger annat.
Planstorlek
Planstorleken skall vara minst 100 x 60 m. Om det finns särskilda
omständigheter kan administrerande distrikt medge dispens från ovan
angivna krav
Domare m.m.
Hemmalagets SDF utser huvud- och assisterande domare.
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35 §
36 §
37 §

Domarna skall vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en
timme före avspark.
Om domare vid match inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark eller i
det fall domare skadar sig får denne ersättas av behörig domare som finns
att tillgå på idrottsplatsen eller som av arrangerande förening kallas till
matchen inom 45 minuter.
Därefter får huvuddomare ersättas av den högst rankade assisterande
domaren. Denne ersätts i så fall av behörig domare som finns på
idrottsplatsen eller inkallas av arrangerande förening.
Om behörig assisterande domare inte kan vara på plats inom 45 minuter
ska matchen slutföras med en domare, en assisterande domare samt en av
arrangerande utsedd annan lämplig person, vilken som linjeman har som
enda uppgift att signalera till domaren om bollen passerar planens
begränsningslinjer.
Om även den andre assisterande domaren skadar sig ersätts denne av
ytterligare en linjeman.
Om ytterligare skador inträffar på domare som innebär att ingen behörig
huvuddomare finns att tillgå ska matchen inte slutföras på utsatt matchdag.
Domare ska vara iklädd korrekt domardräkt. Reklam på domardräkt måste
vara godkänd av Förbundsstyrelsen.
Matchobservatör
Matchobservatör utses inte.
Bollpojkar och bollflickor
Inga krav ställs på att bollpojkar och bollflickor skall finnas
Lagvärdar
Inga krav ställs på att lagvärdar skall finnas.

5 KAP

Utvisningar, avstängningar och avvisningar

2§

Allmänt om utvisning av spelare
Under förutsättning att berört SDF:s tävlingsregler inte föreskriver annat har
spelare rätt att delta i tävlingsmatcher i sitt eget distrikt under tiden tills
spelaren avtjänat sitt straff om inte bestraffningsorgan beslutat annat.
Spelares ackumulering av varningar
Ackumulerande varningar tillämpas. Under förutsättning att berört SDF:s
tävlingsregler inte föreskriver annat har spelare rätt att delta i
tävlingsmatcher i sitt eget distrikt under tiden tills spelaren avtjänat sitt
straff
Avstängning och varningar i samband med nationell spelarövergång
Spelare som utvisats i sista seriematchen i den gamla föreningen, och som
övergår till annan förening innan den gamla föreningen spelar ny match i
samma tävling, är efter övergången avstängd i den nya föreningens första
seriematch under samma säsong där spelaren är behörig att delta i.
Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får
spela i nästkommande seriematch i den gamla föreningens berörda lag, och
som övergår till annan förening innan den gamla föreningens lag spelar ny
match i samma tävling, är avstängd i den nya föreningens första seriematch
under samma säsong där spelaren är behörig att delta i.
Spelare som övergår till annan förening för inte med sig de varningar
spelaren erhållit såvida inte den nya föreningen spelar i samma serie som
den gamla föreningen.
Om bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar ådömts spelare som övergår till
annan förening ska sådan bestraffning överföras till spelarens nya förening.

6§

7§

7 KAP

Handläggning av ärenden

2§

Tävlingsstyrelse
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I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser
Bestraffningsorgan
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser
15 §
Beslutsförhet
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser
REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2018 (RB 2018)
3§

1 KAP

Inledande bestämmelser

12 §

Representationsrätt inom egen förening (representationslag och
andralag)
För spelare som deltar i seriespel där ersättare tillämpas gäller:
Spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch
antecknats som ersättare får delta i Lag 2:s nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än
lag 2 gäller:
I lag 2:s påföljande seriematcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets sista match antecknats som ersättare delta.
Om A-laget startar sitt seriespel senare än lag 2 gäller:
I A-lagets första seriematch får endast det antal spelare utöver 11 st. som
upptagits på lag 2:s spelarförteckning i sin senaste match delta
För spelare där A-laget deltar i serie där avbytare tillämpas gäller:
Antal spelare utöver 11 st., dock max 5 st., som upptagits på
spelarförteckningen i A- lagets senaste seriematch får delta i Lag 2:s nästa
match
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än
lag 2 gäller:
I lag 2:s påföljande seriematcher får endast det antal spelare utöver 11 st.,
dock max 5 st., som på spelarförteckningen i A-lagets sista seriematch
upptagits delta i lag 2.
Om A-laget startar sitt seriespel senare än lag 2 gäller:
I A-lagets första seriematch får endast det antal spelare utöver 11 st. som
upptagits på lag 2:s spelarförteckning i sin senaste match delta.
Notera:
Spelarövergång mellan lag i division 2 och SDF-serie regleras i SDF:s
bestämmelser

2 KAP

Särskilda bestämmelser om amatörspelare

7§

Föreningssamarbete i distriktsserier
Farmarklubbar:
Huvudklubb i ett farmarklubbsavtal får delta. Fritt antal spelare från
Farmarklubben får utan representationsbestämmelser vid ett obegränsat
antal tillfällen delta i Huvudklubbens matcher.
Amatörlån utan övergångsanmälan
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening.
Sådant lån kräver dels moderföreningens skriftliga medgivande och berörda
SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbelbosättning på inte
pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna samt,
i förekommande fall, föreningarnas huvud- och farmarklubb.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie
eller kvaltävling där den utlånade föreningen deltar.
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OBS! Spelaren är spelklar för den lånande föreningen från det datum som
den lånande föreningens SDF lämnat tillstånd.
För att spelaren skall få delta i den lånande föreningens representationslag
krävs att den lånande föreningens SDF lämnat tillstånd senast den 31
augusti innevarande säsong. Framställan om lån sker enligt de
bestämmelser som fastställts av det SDF som den utlånande föreningen
tillhör.
Notera vad avser spelare i förening som är medlem i annat nationsförbund

SERIESAMMANSÄTTNING DIV 2 SVEALAND 2018
Administrerande distrikt 2018
Överenskommelse vid Tävlingskonferens 2017-11-10

Västra Svealand Adm: Värmland

Östra Svealand Adm: Gotland

Ornäs BK
Torsångs IF
Hertzöga BK
Säffle FF
Villastadens IF
IF Eker Örebro
IFK Hallsberg FK
Nora BK
Skyllbergs IK
Örebro Söder SK

Dalhem IF
Hässelby SK FF
IFK Lidingö FK
Stuvsta IF
Sätra SK B
Älvsjö AIK B
IFK Nyköping
IK Tun
Hällbybrunns IF
Triangelns IK

Fr 1
Fr 3
Fr 3
Vakans
Vakans
Fr 3
Fr 3
Fr 1

Dalarna
Dalarna
Värmland
Värmland
Värmland
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro

Fr 1

Fr 3
Fr 1
fr 3

Gotland
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Södermanland
Södermanland
Södermanland
Södermanland

Mellersta Svealand Adm: Uppland
P 18 IK B
Fr 3
Gotland
FC Djursholm
Stockholm
Sollentuna FK
Stockholm
Forsby FF
Västmanland
Gideonsbergs IF
Fr 1
Västmanland
IFK Västerås FK
Västmanland
Västanfors IF
Västmanland
Fanna BK
Uppland
Gimo IF FK
Uppland
Vaksala SK
Fr 3
Uppland
Vakanser
I enlighet med Kap 2 § 29 i kompletterande Tävlingsregler för division 2 damer
Svealand 2018
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DFF representantskapsmöte 2017
Förslag till förändring av serieindelning för damer från 2018


Division 4 slopas och seriespel sker i x antal div 3-serier med max 10 lag i varje serie



Antal lag fördelas så långt som möjligt jämnt mellan serierna där hänsyn till
geografisk hemvist beaktas



U- lag och Farmarklubbar får delta, dock inte i samma serie. Dessa lag får inte delta i
eventuellt kvalspel



Representationsrätt i enlighet med vad som tillämpats i division 3 2017.



1 lag uppflyttas till division 2.
Blir det fler än 1 serie utses uppflyttat lag enligt följande alternativa kvalspel:

2 serier
Seriesegrande lag kvalspelar mot lag 2 i den andra serien. Seriesegrande lag har
hemmaplan.
Segrarna i respektive match möts sedan i en kvalfinal där segraren uppflyttas till division
2. Hemmalag utses genom att jämföra lagens serieresultat, placering i första hand,
poäng i andra hand, målskillnad i tredje hand och gjorda mål i fjärde hand jämfört med
antal matcher i serien.
3 serier:
Seriesegrande lag spelar ett kvalspel där det bästa laget uppflyttas till division 2.
Kvalet spelas som en enkelserie där alla lagen skall ha en hemmamatch. I match 2 spelar
det lag som förlorat i match 1. Hemmaplan i match 2 och 3 avgörs således av resultat i
match 1. Spelordning lottas av Tävlingsstyrelsen.
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Dalarnas FF:s Representantskapsmöte 2017
Förslag till förändringar i divisionsspelet
Divisionsspel:
Rekommenderade åldrar och begränsningen för vissa spelare att delta i lägre divisioner
tas bort
Föreningarna disponerar därmed helt fritt över sitt spelarmaterial och spelare kan spela i
olika lag inom föreningen och olika divisioner. Styrelsen förväntar sig dock att sportsliga
värderingar som vanligt sätts främst vid disponerandet av spelarmaterialet.
Med denna förändring hoppas Styrelsen att bl.a. den åldersfixering som har funnits
försvinner och att föreningarna anpassar divisionstillhörigheten efter följande riktlinjer:
 Deltagande i seriespel rekommenderas från 10 års ålder.
De lag som tidigare deltagit i seriespel rekommenderas att förflytta laget i divisionerna
efter lagets nivå och prestation enligt följande:
 Har laget förlorat alla, eller nästan alla, matcher och många gånger upplevt
motståndet som övermäktigt = stanna kvar i samma division även nästa säsong.
 Laget förlorar ibland och vinner ibland och de flesta matcher upplevs som jämna och
utvecklande = flytta upp en division nästa säsong
 Laget vinner alla, eller nästan alla, matcher och upplever motståndet som ej
utvecklande = flytta upp två divisioner
Division 3
I enlighet med de nya spelformer som förväntas komma så föreslås att division 3 både
för pojkar och flickor enbart sker med 9-mannaspel.
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TB och RB 2018
Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt
möte den 2017-12-01 besluta om övergripande förändringar som påverkar
Dalarnas FF:s tävlingsverksamhet 2018.
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan av
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om dessa.
Nedanstående Tävlingsbestämmelser som fastställts av SvFF:s Representantskap den 1
december 2017 träder i kraft den 1 december 2017.
Kompletteringar för tävlingar arrangerande av Dalarnas FF är fastställda vid
Representantskapsmötet den 9 december 2017 och träder i kraft den 9 december 2017.
OBS: Undantag gäller för Upp- och nedflyttningsbestämmelser samt tillsättande av
vakanser. Här gäller TB 2017 Dalarna fram till seriestart i respektive division.
Notera: Angivna §-nummer hänvisar till text i TB och RB 2017. Genomgående görs
justeringar av årtal.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER TB 2018
Senior- och juniortävlingar
Kapitel – Administration
TB

Kap 2 § 9 Upp- och nedflyttning
Herrar
I enlighet med bestämmelserna 2017 med de redaktionella ändringar som krävs inklusive
hänsyn till hur många lag som riskerar nedflyttning från division 3 2018.
Damer
Om Styrelsens förslag till förändring av seriesystemet 2018 i punkt 5.4 får bifall av
Representantskapet skall bestämmelserna 2018 anpassas till detta beslut.

Kap 2 § 24 Uteslutning eller utträde ur serie
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Förening vars lag på egen begäran utgår eller utesluts ur seriespel skall kommande
säsong nedflyttas till lägsta serien.
Kommentar: Ett förtydligande att enligt våra upp-, nedflyttnings- och
vakansbestämmelser så kan vi bara se dessa lag som nyanmälda nästa säsong.
Kap 2 § 20 Ansökan om ändrad avsparkstid
Förutsättningar för ändring av match- och/eller avsparkstid i sista spelomgången
- båda föreningarna och berörd domare/matchförmedlare skall godkänna förändringen
- matchens resultat får inte påverka upp- och/eller nedflyttning i berörd serie
- match flyttas i första hand till tidigare avsparkstid på fastställd matchdag eller till en
dag före den fastställda matchdagen.
Tillägg
- Tävlingsstyrelsen kan efter framställan medge flytt om en förenings både A- och U-lag
har match på den fastställda matchdagen. Detta gäller även om matchens resultat kan
påverka upp- och nedflyttning i berörd serie. I första hand skall matchen flyttas till dag
före den fastställda matchdagen. Detta gäller även i kvalspel.
Kommentar: En möjlighet som bör finnas så att den sportliga rättvisan uppfylls så långt
som möjligt
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Kap 3 § 3 Förutsättningar för godkännande av arrangemang
För tävlingar t.o.m. 9 år gäller:
Tillägg: Tävlingar kan arrangeras under hela året.
Kommentar: Finns ingen anledning att styra upp datum för dessa tävlingar då det inte
påverkar vårt seriespel.
Kap 4 § 7 Förläggning av hemmamatch
Tävlingsstyrelsen medger att hemmamatcher får spelas inom hemkommunen.
Ny text: Föreningen skall spela sina hemmamatcher inom hemkommunen.
Tävlingsstyrelsen kan efter framställan medge att hemmamatcher kan läggas utanför
kommunen men då i närområdet.
Kommentar: En praxis som idag tillämpas men det bör in i tävlingsbestämmelserna

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER RB 2018
Senior- och juniortävlingar
12 § Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag)
För Herrserierna gäller följande vid övergång från A-lag till U-lag:
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än U-laget eller
där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast det antal spelare utöver 11 st.
som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i U-lagets
resterande nästa match. matcher. Endast dessa spelare och spelare som inte deltagit i Alagets senaste match får spela i U-lagets resterande matcher innan A-laget spelar nästa
match. Motsvarande justering skall även göras där A-laget spelar i serier där ersättare
tillämpas. Samma justering förslås även för damserierna.
Kommentar: Ett förtydligande av hur bestämmelsen skall tolkas.

UNGDOMSTÄVLINGAR 2018
Genomgående görs en justering av årtal.
Seriesammansättning av serier
Efter att TK fastställt seriesammansättningen görs förändringar enbart i de serier där det
finns eller uppstår vakanta platser utifrån den spelordning som gäller för aktuell serie.
Divisionsspel
Justering enligt eventuellt beslut i punkt 5.5
Slutsegrare i serier och cuper
Eventuell justering sker av nedanstående paragrafer beroende på SvFF:s
Representantskapsmöte 2017-12-01.
Kap 2 § 2.2 Barn- och ungdomsfotboll
Slutsegrare får inte koras i av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är
inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat.
Kap 3 § 6 (föreningscuper)
Slutsegrare får inte koras i tävlingar t.o.m. 11 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan
tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingar på sätt som indikerar
att resultat i enskilda matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen. Om
det finns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt deltagande, får Förbundsstyrelsen,
på ansökan från arrangerande förening, medge undantag från detta förbud.
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Divisionstillhörighet 2018
Division 3 damer
Avesta AIK U (från div 4)
IF Vulcanus
IFK Mora FK
Islingby IK
Korsnäs IF FK U
Leksands IF FK (från div 4)
Malungs IF
Smedjebackens FK
Säters IF FK
Torsångs IF U (från div. 4)

Division 4 herrar
Avesta AIK
Dala Järna IK
Forssa BK
IF Tunabro
Korsnäs IF FK
Ludvika FK
Malungs IF
Nyhammars IF (från div. 5)
Slätta SK U (från div. 5)
Swesom FC (från div 5)
Svärdsjö IF
Vansbro AIK FK
Division 5 Herrar
Amsbergs SK
Forssa BK U
Gustafs GoIF (från div 6)
IF Tunabro U
IF Vikapojkarna (från div 6)
IFK Hedemora FK
Ludvika City BK (från div 4)
Skogsbo/Avesta IF (från div 4)
Smedjebackens FK
Tällbergs IF
Ulfshyttans IF
Äppelbo AIK (från div 6)

