Värmlands Fotbollförbunds styrelse förslår Fotbollstinget följande
förändringar/tillägg för Värmlands del i Tävlingsbestämmelserna
2009.
Kapitel 1
§ 4.2.4
Under Värmlands FF har beslutat så stryks sista meningen
”Kombinerade lag kan…” då den kommer att ingå i SvFF: s text.

VÄRMLANDS
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§ 7.2
”Värmlands FF har beslutat” utgår, då SvFF har samma regel
§ 7.3
”Värmlands FF har beslutat” utgår, då SvFF har samma regel
§ 7.4
De två första meningarna stryks och texten börjar med
”Dispenserna ges med…”
Paranteserna (om inte TK beslutat annat) stryks.
Texten i sista stycket ändras till ”För 7-manna fotboll beviljas max
4 överåriga, varav 2 får delta per match” till max 2 överåriga varav
1 får delta per match.
Nytt tillägg:
I Juniorserier div.2 gäller en generell dispens av 2 överåriga.
§ 13
Nytt tillägg:
Värmlands FF beslutat:
Hemmalaget rapporterar resultatet av matchen via SMS 0730126 126 omedelbart efter spelad match.
Kapitel 2
§ 5.1.1
Justering av text
Första meningens ”upptagandes” byts ut mot ”ska innehålla”
Näst sista meningen som börjar med ”Detta inkluderar…” stryks.
I sista meningen byts benämningen ”ersättare” mot ”avbytare”.
Tillägg i texten: ”Matchrapport upprättas i tävlings- och
vänskapsmatcher”.
§ 6.1.1
I raden som börjar med ”Inga avgifter tas ut…” stryks ”pga
väderleksförhållanden”

ADRESS
BOX 10
651 02 KARLSTAD
BESÖKSADRESS
INDUSTRIGATAN 1
652 21 KARLSTAD
TELEFON
054-13 28 40
TELEFAX
054-13 28 49
BANKGIRO
413-1405
PLUSGIRO
759 47-2
ORGANISATIONSNUMMER
873200-3481
E-POST
vff.kansli@varmland.rf.se
HEMSIDA
www.svenskfotboll.se/varmland

Kapitel 3
§ 1.4.1
Värmlands FF har beslutat utgår.
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§ 1.5.1
Värmlands FF har beslutat utgår.
§ 5.4
Under Värmlands FF har beslutat görs tillägget ”På
matchrapporten ska avbytare markeras med X”
Kapitel 5
§ 1.1
Tredje meningen ”Förenings som ej söker…” ändras till ”Förening
som ej söker tillstånd åläggs en straffavgift. Se paragraf 3.”
I fjärde meningen ändras ”träningsmatch” till ”vänskapsmatch”.
Kapitel 6
§ 1.6.1
Texten ändras till:
Lag som lämnar w.o. förlorar matchen med 0-3. Då samma lag
lämnar ytterligare en w.o. gäller § 1.6.
Förening som lämnat w.o. ska senast dagen efter utsatt speldag
skriftligen meddela VFF.
Vid uteslutning åligger det föreningen att skriftligen meddela
detta till övriga föreningar i berörd serie, samt i förekommande
fall uttagen domare
Lag som lämnar w.o. i någon av lagets två (2) sista seriematcher,
oavsett spelomgång, utesluts ur serien. Tidigare resultat kvarstår,
ospelade matcher räknas som w.o., 0-3. Det uteslutna lagets poäng
fastställs till noll (0).
Förhöjd avgift för w.o. och urdragning gäller under de två sista
omgångarna i serien. Se avsnitt om avgifter.
Tävlingsstyrelsen kan efter prövning efter prövning ålägga
förening som lämnat w.o. eller uteslutits att ersätta lag i serien för
kostnader som uppstått.
Kapitel 10
§ 2.1
Under Värmlands FF har beslutat stryks sista meningen ” Från
denna….” och ersätts med ”Vid händelser som inträffar i tävlings
två (2) sista omgångar och vid kvalspel gäller en tidsperiod av tre
(3) vardagar”.
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§ 3.1
Texten ”vara undertecknad av behörig person i föreningen”
kompletteras med ”firmatecknare”.
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§ 4.1
Till denna paragraf infogas
Värmlands FF har beslutat
I tävlingar administrerade av VFF beslutar VFF: s
Disciplinkommitté i protestärenden och andra ärenden om
tävlingsbestraffningar samt i bestraffningaärenden enligt 14 kap.
RF: s stadgar. I samtliga övriga tävlingsärenden beslutar, såvida
inte annat sägs, VFF: s Tävlingskommitté, i sin egenskap av
tävlingsstyrelse.

Styrelsen önskar fullmakt att göra redaktionella ändringar i texten.
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