Särskilda Tävlingsbestämmelser
för föreningar i Damallsvenskan
Beslutade av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 25 november 2016.
Dessa särskilda tävlingsbestämmelser träder i kraft den 25 november 2016. Genom
förevarande bestämmelser upphör tidigare särskilda tävlingsbestämmelser för
föreningar i Damallsvenskan att gälla.

1 kap.

Inledande bestämmelser

Innehåll
1§

Dessa särskilda tävlingsbestämmelser innehåller regler om arenakrav,
säkerhet och service och vad som i övrigt ska iakttas i samband med
matcharrangemang.

Tillämpningsområde
2§

De särskilda tävlingsbestämmelserna gäller för föreningar i
Damallsvenskan. Bestämmelserna är tillämpliga vid nationella tävlingar
som administreras av SvFF, då representationslag från Damallsvenskan
möts.
Det som föreskrivs för förening i de särskilda tävlingsbestämmelserna
gäller även för IdrottsAB.

Förhållande till andra tävlingsregler
3§

I frågor som inte regleras i de särskilda tävlingsbestämmelserna gäller
övriga av SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär och
skrivelse utgiven information om dessa. Om lydelse i de särskilda
tävlingsbestämmelserna och SvFF:s övriga tävlingsregler står i strid med
varandra, gäller lydelsen i de särskilda tävlingsbestämmelserna.
De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska
förstås på samma sätt i dessa särskilda tävlingsbestämmelser, såvida inte
annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget.
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SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte
har beaktats i de särskilda tävlingsbestämmelserna och övriga av SvFF
fastställda tävlingsregler.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att
förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

Direktiv och information från Elitfotboll Dam
4§

I anslutning till de särskilda tävlingsbestämmelserna ska Elitfotboll Dam
(EFD), i samråd med SvFF, upprätta direktiv och information i syfte att
ge vägledning om hur föreningarnas verksamhet ska bedrivas inom
ramen för SvFF:s tävlingsregler. Direktiv och information från EFD är
endast tillämpliga i samband med representationslagens seriespel.

5§

Direktiv och information antas av EFD och presenteras årligen vid
SvFF:s Representantskapsmöte. Direktiv och information från EFD får
inte läggas till grund för påföljder enligt SvFF:s tävlingsregler eller
Riksidrottsförbundets stadgar.
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2 kap.

Arenakrav

Grundläggande krav
1§

Förening ska senast den 31 december inkomma till SvFF med ansökan
om vilken ordinarie arena (hemmaplan) och vilken reservarena/arenor
föreningen avser att använda sig av under nästkommande år. Bifogat
ansökan ska förening inkomma med protokoll från besiktning av mobila
läktare, förbindelse om hållbarhet från läktarleverantör (mobil läktare),
mätprotokoll för planbelysning (inte äldre än två år), arenakarta, giltigt
FIFA 2 Star-certifikat för konstgräs (i förekommande fall),
bemanningsplan vid match samt evaktueringsplan.
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte
annat följer av förevarande arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter
framställan från föreningen, medger annat.
Arrangerande förening ansvarar för att arenan i samband med match är
säker för alla närvarande personer.

Arenabesiktning
2§

SvFF ska besiktiga arena när behov föreligger. Därutöver ska besiktning
ske då arenan förändras enligt 2 kap. 4 § eller det finns andra skäl för
kontroll av arenan. De vid varje tid gällande arenakraven framgår av
bilaga 1 och omfattar såväl anläggningskriterier som säkerhetskrav.

3§

SvFF kallar föreningen till arenabesiktning. Föreningen ska i sin tur kalla
representanter för arenaägaren, polisen och räddningstjänsten. Vilka
handlingar som föreningen ska presentera vid besiktningen framgår av
besiktningsprotokoll som fastställs av TK . SvFF:s besiktningsman leder
arenabesiktningen och för noteringar i besiktningsprotokollet utifrån
egna iakttagelser och lämnad information från övriga personer.
Besiktningsprotokollet bildar underlag för TK:s beslut enligt 2 kap. 4 §.

Beslut till följd av arenakrav
4§

TK beslutar om arenan ska godkännas för spel eller inte.
Beslut att godkänna arena gäller till dess annat beslutas. Efter det att TK
har godkänt en arena för spel är föreningen skyldig att till SvFF anmäla
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sådana förändringar av arenan som kan påverka bedömningen av om
arenan uppfyller arenakraven. TK får i sådana fall påkalla besiktning och
äger rätt att ompröva sitt godkännande.
5§

Förening är skyldig att se till att arenakraven är uppfyllda då
tävlingsmatcher spelas på arenan. Brister i arenakrav som framkommer i
samband med tävlingsmatch kan medföra att arenan beläggs med
spelförbud och/eller att annan påföljd åläggs föreningen enligt SvFF:s
tävlingsregler.

6§

TK får i avvaktan på slutlig prövning godkänna en arena för spel, med
villkor att visst arenakrav ska vara uppfyllt vid en bestämd tidpunkt.
SvFF ska vid den tidpunkten också genomföra en ombesiktning. Det ska
klart framgå av TK:s beslut vilka åtgärder som måste vidtas för att
arenan efter ombesiktning ska godkännas för spel. Visar det sig vid
ombesiktningen att arenakravet ifråga inte är uppfyllt, ska arenan
beläggas med spelförbud av besiktningsmannen vars beslut får
överklagas hos TK.
Vid ombesiktning är föreningen skyldig att till SvFF betala en
administrationsavgift om 10 000 kr jämte kostnader för resor och i
förekommande fall kost och logi.

7§

Utöver vad som anges i 6 § får TK under pågående seriespel förbjuda
spel på arena som uppvisar stora brister i arenakraven. TK får som
alternativ till spelförbud besluta att föreningens hemmamatcher ska
spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med
ett begränsat åskådarantal.

8§

TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen i enlighet med SvFF:s
tävlingsbestämmelser.

Förbundsstyrelsens rätt att anvisa arena
9§

Förbundsstyrelsen har rätt att vid synnerliga skäl besluta på vilken arena
match ska spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga en
överhängande risk för ordningsstörningar i samband med match.
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Reservarenor
10 §

Förening är skyldig att ha tillgång till reservarena.
Förening vars ordinarie arena har konstgräsplan ska ha en reservarena.
Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha en reservarena
om reservarenan har en konstgräsplan.
Förening vars ordinarie arena har naturgräsplan ska ha två reservarenor
om reservarenorna har naturgräsplaner.
Reservarena ska användas när ordinarie arena inte kan eller får användas
för spel (i fråga om spel på reservarena, se 5 kap. 26 §). Förening ska
senast den 31 december ange reservarena/arenor genom att inkomma
till SvFF med ansökan om vilka två reservarenor föreningen önskar
använda och, om man ska ange två reservarenor, vilken av
reservarenorna som föreningen i första hand vill spela på.
Tillsammans med ansökan ska ges in en skriftlig bekräftelse som visar
att ägaren till reservarenan godkänner att arenan får användas som
föreningens reservarena under perioden då seriespel genomförs.

11 §

TK prövar förenings ansökan enligt 10 §.

12 §

Har föreningen angett två reservarenor, och om det finns särskilda skäl,
får TK besluta, efter framställan av föreningen, att den reservarena som
är föreningens andraval ska användas för spel i aktuell match istället för
den reservarena som är föreningens förstaval.

13 §

Om reservarenan är ordinarie arena för gästande förening, har
arrangerande förening rätt att, såvida inte Förbundsstyrelsen beslutar
annat, flytta matchen till annan av TK godkänd arena.

Inspektion av spelplan
14 §

Spelplanens kvalitet ska kontrolleras av SvFF. Kontroll av spelplanen ska
ske årligen inför seriestarten. SvFF har dessutom rätt att efter beslut av
TK, när som helst under året påkalla och genomföra inspektion av
spelplan.

15 §

Bedömer SvFF att det finns risk att spelplanen inte håller tillräcklig hög
kvalitet får TK fatta beslut om inspektion av spelplanen. Inspektionen
utförs av planinspektör utsedd av SvFF:s Anläggningskommitté.
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16 §

SvFF ska som huvudregel senast 48 timmar före planinspektionens
genomförande kalla arrangerande och gästande förening, samt i
förekommande fall arenaägaren, att närvara vid inspektionen. I
brådskande fall får dock kallelse ske senast 12 timmar före
planinspektionen.

17 §

Inspektion av spelplanen ska som huvudregel genomföras senast tre
dagar före aktuell matchdag. Om det är så tätt mellan matcherna på
spelplanen att inspektion inte hinner genomföras enligt huvudregeln,
ska planinspektion istället genomföras så snart det är möjligt inför
aktuell match.

18§

Inspektionen genomförs av planinspektören i samråd med högst två
representanter för arrangerande och gästande förening samt i
förekommande fall en representant för arenaägaren och övriga av SvFF
utsedda biträden.
SvFF:s planinspektör leder inspektionen som genomförs i enlighet med
ett av SvFF upprättat inspektionsprotokoll. Planinspektören för
noteringar i inspektionsprotokollet utifrån egna iakttagelser och lämnad
information från övriga personer. Inspektionsprotokollet bildar underlag
för TK:s beslut enligt 2 kap. 19 §.

19 §

TK beslutar om spelplanen ska godkännas för spel eller inte. Föreningen
har rätt att före TK:s beslut yttra sig över innehållet i
inspektionsprotokollet. TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen
i enlighet med SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Spelplan och underlag
20 §

Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på
bredden samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden.
Spelplanen ska kunna användas under perioden då seriespelet
genomförs.
Föreningen ska till SvFF skyndsamt anmäla sådana förändringar av
spelplanen som kan innebära att den inte håller tillräckligt hög kvalitet
vid matchtillfälle.

21 §

Spelplanen ska vara försedd med antingen naturgräs eller konstgräs.
Spelplanen ska vara grön med vita linjer. Gräset får vid matchtillfället
inte vara längre än 3 centimeter.
6

22 §

Vid spel på konstgräs ska konstgräsplanen uppfylla FIFA:s testkriterier
för FIFA 2 Star Standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på av
FIFA föreskrivet sätt innan tävlingsmatch får genomföras.
Konstgräsplan som inte uppfyller FIFA 2 Star Standard får av TK
godkännas för spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som
uppfyller FIFA:s testkriterier men ännu inte erhållit FIFA 2 Starcertifikat, får godkännas för spel i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.

Skjutbart tak m.m.
23 §

Om en arena har skjutbart tak beslutar SvFF:s matchdelegat, efter
samråd med domaren, om taket till följd av väderförhållanden ska vara
stängt eller öppet i samband med match. Detta beslut ska framföras vid
förmötet inför aktuell match.
Efter förmötets avslutning och före matchens inledning får matchdelegat
eller domare ompröva beslutet om väderförhållandena allvarligt
försämras.
Inleds matchen med stängt tak får inte taket öppnas. Inleds matchen
med öppet tak får domaren, om väderförhållandena allvarligt försämras
under matchens gång, besluta att taket ska stängas.
Beslut enligt 2 och 3 st. ovan får inte fattas i strid med arenans
säkerhetsföreskrifter eller lag eller annan offentligrättslig föreskrift.

24 §

Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.

Åskådarplatser
25 §

Det ska på arenan finnas minst 800 sittplatser. Sittplatserna ska vara
under tak. Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i
gradängerna, separerade från varandra, anatomiskt utformade,
numrerade, av hållbart och brandsäkert material och ha ryggstöd med
lägsta höjd av 30 cm räknat från sätet.
Den totala publikkapaciteten på en arena fastställs av SvFF vid
arenabesiktning i enlighet med besiktningsprotokollet.
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Plantäckning och markvärme
26 §

Plantäckning enligt kraven i besiktningsprotokollet ska inför seriespelet
och under perioden då seriespel genomförs finnas installerad och vara
redo att tas i bruk på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är
skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så
att spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark.

27 §

Markvärme enligt kraven i besiktningsprotokollet ska finnas på arenan.
Förening är skyldig att se till att markvärme används så att spelplanen
ur det hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.

Planbelysning
28 §

Arenans planbelysning får inte understiga 500 lux vertikalt och måste i
övrigt uppfylla kraven enligt bilaga 1 och 2.

Förbesiktning för uppflyttad förening
29 §

För förening som flyttas upp till Damallsvenskan ska en förbesiktning av
arenan utföras under sista kvartalet kvalifikationsåret, såvida det inte är
uppenbart att besiktningsbehov saknas.

Undantag från arenakraven
30 §

Om förening kan uppvisa en skriftlig förbindelse från arenaägaren om
pågående eller planerad nybyggnation eller ombyggnation av befintlig
arena innebärande att föreningen kommer att leva upp till SvFF:s
arenakrav för Damallsvenskan, får SvFF medge undantag från
arenakraven. Undantag får medges för en tid upp till och med tre år från
dagen för SvFF:s beslut.
Undantag från arenakraven enligt första stycket får endast beviljas
förening vid ett tillfälle.

31 §

Arena som medgetts undantag som ordinarie arena för Damallsvenskan
enligt 2 kap 30 § får användas som reservarena av annan förening i den
aktuella serien.

8

3 kap. Säkerhet och service
Säkerhetsansvarig i styrelsen
1§

Föreningens styrelse ska utse en eller flera ordinarie eller adjungerade
ledamöter som ansvarar för säkerhets- och supporterfrågor. Säkerhetsoch supporterfrågor ska behandlas vid varje ordinarie styrelsemöte.

Säkerhetspersonal
2§

I föreningen ska finnas en organisation med ansvar för säkerhet och
service vid matcharrangemang. Arbetet med säkerhet och service ska ske
i nära samverkan med berörda myndigheter. Förening ska tillse att
grindar för snabbevakuering är bemannade i samband med match från
det att entréerna öppnar till dess att entréerna stängs.

3§

Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig.

Ordningsvakter och publikvärdar
4§

Bemanning med ordningsvakter och publikvärdar ska ske i enlighet med
villkor i polisens tillstånd för matchen. Förening får bemanna med fler
ordningsvakter och publikvärdar än vad som anges i polisens tillstånd.

Relation till myndigheter
5§

Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med de myndigheter
som är involverade i matcharrangemanget. Förening ska gentemot
myndigheterna påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.

Relation till supporterföreningar
6§

Förening ska upprätthålla goda och nära relationer med sin officiella
supporterförening. Förening ska gentemot sin officiella
supporterförening påtala vikten av ett effektivt utbyte av information.
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Förenings ansvar i samband med match
7§

Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive
spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande i samband
med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.

Avsyning av arenan m.m.
8§

Arrangerande förening ska ha tillgång till arenan fyra timmar innan
matchstart.
Arrangerande förening är därutöver skyldig att se till att ingen utöver
behörig personal får tillträde till arenan inom två timmar innan
matchstart. När arenan har stängts för obehöriga är arrangerande
förening skyldig att utföra avsyning av arenan, för att avlägsna föremål
som inte är tillåtna eller på annat sätt kan äventyra säkerheten.

Ordningsregler på arenan
9§

Arrangerande förening ska, innan visitation sker enligt 10-11 §§,
informera åskådarna om vilka ordningsregler som gäller på arenan i
samband med match. Information om ordningsreglerna ska tydligt
framgå vid entréerna och på biljetterna. Ordningsreglerna ska vara
identiska för alla föreningar i Damallsvenskan.
Ordningsreglerna på arenan ska som minikrav ange att:
•

åskådare är skyldig att på anmodan underkasta sig
visitation,

•

det inte är tillåtet att medföra alkohol eller andra droger,

•

det inte är tillåtet att medföra vapen eller andra farliga
föremål såsom exempelvis laserpekare,

•

det inte är tillåtet att inneha eller använda s.k. vuvuzela
(lepata), pyrotekniska varor eller brandfarliga vätskor på
arenan,
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•

den som är alkoholberusad, påverkad av andra droger eller
som bär klädesplagg med text eller symbol som utrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på kön, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan
omständighet som gäller den enskilde som person, inte äger
tillträde till arenan.

•

den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med
sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt
ovanstående punkt, liksom den som helt eller delvis täcker
ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan
befaras utgöra fara för ordningsstörning, inte äger tillträde
till arenan,

•

det inte är tillåtet att inom arenan kasta föremål, om inte
handlingen är befogad,

•

det inte är tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande
område innanför staketet,

•

det råder rökförbud på arenans läktarutrymmen,

•

upptagning samt överföring av ljud och rörliga bilder endast
får ske efter medgivande av arrangerande förening.
Detsamma gäller fortlöpande textrapportering via internet
eller annat medium samt för all slags resultatrapportering i
kommersiellt syfte,

•

i det fall att detta förekommer, kameraövervakning sker på
arenan och används för att identifiera ordningsstörare,

•

om arrangerande förening eller gästande förening i
samband med matchen på grund av besökares otillbörliga
beteende drabbas av böter eller straffavgifter enligt SvFF:s
tävlingsbestämmelser eller annan kostnad, är besökaren
skyldig att betala motsvarande belopp till arrangerande eller
gästande förening,

•

personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt dessa
ordningsregler kommer att avhysas från arenan, riskerar att
avstängas från samtliga elitfotbollsarenor och anmälas till
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allmän åklagare enligt lag om tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang,
•

arrangerande förening förbehåller sig rätten att för
upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta
publik från en läktarsektion till en annan, samt

•

den som gör sig skyldig till överträdelser som strider mot
lag eller arrangörsbestämmelser kommer att polisanmälas
och kan dömas till böter eller fängelse upptill sex månader
och/eller riskerar att avstängas från samtliga
elitfotbollsarenor under två år.

Visitation
10 §

Arrangerande förening ansvarar för visitation vid entréerna.
Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar rätt
att utföra visitation vid samtliga entréer till arenan. Vid visitationen ska
särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3
kap. 9 §.

11 §

Vilken förenings personal som ska utföra visitation ska bestämmas i
förväg av föreningarna och framgå av formuläret ”Överenskommelse
om match” (i fråga om ”Överenskommelse om match”, se 4 kap. 4-5 §§).
Det ska vid entréerna tydligt anges att åskådaren måste underkasta sig
visitation som villkor för inträde till arenan. Visitationen ska utföras av
för ändamålet utbildad personal.

Tillträde till arenan m.m.
12 §

Åskådare som vid entrén bryter mot ordningsreglerna i 3 kap. 9 § ska
nekas inträde till arenan. Åskådare som inne på arena bryter mot
ordningsreglerna i 3 kap. 9 §, eller på annat sätt äventyrar säkerheten,
ska skyndsamt avvisas från arenan.

Avstängning av ordningsstörare
13 §

Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera
samt att stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning
och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om
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tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att
vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ansvar för
(i fråga om förenings ansvar i den delen, se 3 kap. 7 §).
Läkare
14 §

Arrangerande förening är ansvarig för att läkare finns i anslutning till
det tekniska området (i fråga om tekniska området, se 5 kap. 11 §).
Läkarens uppgift är att assistera åskådare, spelare till båda föreningarna
och övriga funktionärer.

Bårbärare
15 §

Arrangerande förening är ansvarig för att fyra bårbärare och två bårar,
eller motsvarande, finns i anslutning till det tekniska området (i fråga
om tekniska området, se 5 kap. 11 §).
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4 kap. Förberedelser inför match
Evenemangsorganisation
1§

Förening är skyldig att skapa en ändamålsenlig evenemangsorganisation
med tydliga ansvarsområden.

Matchdelegat
2§

Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att
övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen kan, om den anser det
nödvändigt, utse matchdelegater till match i Damallsvenskan. Utsedd
person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha
genomgått av SvFF godkänd delegatsutbildning. Ledamot i
Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärsnämnden får inte
utses till matchdelegat.

Säkerhetsdelegat
3§

Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att
övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang.
Förbundsstyrelsen kan, om den anser det nödvändigt, utse
säkerhetsdelegat till match i Damallsvenskan. Utsedd person ska vara
väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av SvFF
godkänd delegatsutbildning. Ledamot i Förbundsstyrelsen,
Disciplinnämnden och Besvärsnämnden får inte utses till
säkerhetsdelegat.

Överenskommelse om match
4§

Arrangerande förening ska senast sju dagar före match kontakta
gästande förening, för en första avstämning inför matchen. Föreningarna
ska vid avstämningen fylla i det elektroniska formuläret
”Överenskommelse om match”.

5§

Om det vid upprättandet av formuläret ”Överenskommelse om match”
uppkommer någon fråga som föreningarna har olika uppfattningar om,
ska frågan hänskjutas till SvFF som i samråd med EFD fattar slutligt
beslut i frågan.
14

Produktionsmöte
6§

Produktionsmöte ska hållas vid de matcher som direktsänds i TV och
där föreningar från Damallsvenskan möts. Vid matcher då matchdelegat
är utsedd leder denne produktionsmötet.

Förmöte
7§

Förmöte ska hållas 90 minuter före avspark, om inte annat har godkänts
av matchdelegaten och överenskommits i formuläret ”Överenskommelse
om match”. Finns det risk för kollision mellan olika möten i samband
med match har förmötet högsta prioritet.

8§

Arrangerande förening ska kalla följande personer till förmötet:
•

Matchdelegat (om utsedd)

•

Evenemangsansvarig hos arrangerande förening

•

Representant för gästande förening

•

Representant för arenaägaren

•

Representant för polisen (i förekommande fall)

•

Representant för räddningstjänsten (i förekommande fall)

•

Representanter för respektive officiella supporterförening
(om föreningarna bedömer att det behövs)

Kallande person, SvFF:s funktionärer och övriga föreningsrepresentanter
ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

9§

Vid matcher där matchdelegat utsetts leder denne förmötet och ansvarar
för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens rapport. Om
inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den
arrangerande föreningen.
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5 kap. Matchens genomförande
Kallelse och inställelse till match
1§

Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Arrangerande förening ska meddela funktionärer tid och plats för match
senast fyra dagar före matchdagen. Gästande förenings lag (som mest 25
personer) ska beredas fritt tillträde till arenan 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.

Domare
2§

Match ska ledas av domare som godkänts av SvFF. I match i
Damallsvenskan utses även s.k. fjärdedomare.
Domare, assisterande domare och fjärdedomare ska vara på arenan för
att inspektera spelplanen minst 90 minuter före avspark. Har domaren
inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark, eller skadar domaren sig
under matchen, ska matchen ledas av den domare som domargruppen
gemensamt utser. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30
minuter före avspark ska ersättare utses.

3§

Ledare, spelare eller annan person som föreningen är ansvarig för får
inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar på spelplanen
eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och
säkerhetsdelegat, domarobservatör och matchsekreterare har
tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte domaren medger
annat.

Spelarförteckning, domarrapport
4§

Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej
smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall
födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt
formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika
domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och
funktion på de personer som får finnas i det tekniska området (i fråga
om tekniska området, se 5 kap. 11 §). Om tränare eller annan lagansvarig
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avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad
samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
5§

Förening ska överlämna spelarförteckningen till domaren senast 75
minuter före avspark. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det
att spelarförteckning lämnats till domaren, såvida inte domaren anser att
det finns särskilda skäl.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för föreningen ansvarig
person. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. Domaren
ansvarar för att spelarförteckningarna/domarrapporterna inom 6
timmar rapporteras till SvFF via FOGIS.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS,
förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening
har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF.
SvFF får vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ göra
rättelse i domarrapporten.

Uppvärmning, avspark, m.m.
6§

Lagen ska ha tillgång till arenans spelplan, eller annan spelplan i nära
anslutning till arenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avspark.
Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla tryckmätare samt
minst sju matchbollar med FIFA:s godkännandemärke.

7§

Arrangerande förening ska till gästande lag tillhandahålla minst fem
bollar av samma märke och kvalitet som matchbollen, att användas vid
uppvärmning före match.
Arrangerande förening ska tillhandahålla domarna signalflaggor,
elektronisk skylt för spelarbyten och frisparksspray (2 sprayburkar per
match). SvFF levererar frisparksspray till föreningen. Sprayen får inte
användas för andra ändamål än matcher i Damallsvenskan.
Arrangerande förening ska tillhandahålla lagen erforderligt antal röda
och gröna byteskort att använda vid spelarbyte.

8§

Match ska börja på fastställt klockslag. Halvtidspausen får inte överstiga
15 minuter.
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9§

Under matchens gång får tre spelare per lag värma upp samtidigt. En
ledare får vid behov leda spelarnas uppvärmning. Uppvärmningen ska
ske antingen bakom förste assisterande domare eller bakom målet. Vilket
område som väljs beslutas vid förmötet (i fråga om förmöte, se 4 kap. 7-9
§§). Spelare ska värma upp i västar vars färger inte är förväxlingsbara
med lagens matchdräkter eller motståndarlaghets västar.

Föremål i spelplanens närhet
10 §

Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas
på ett avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer
(i fråga om reklamskyltars placering se 5 kap 15 §).

Tekniska området
11 §

Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att
det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och
upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte
understiga åtta meter. De personer som är uppsatta på
spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska
området under match, med undantag för de spelare som värmer upp
enligt 9 § och de personer som med domarens tillstånd får beträda
spelplan vid skada.

12 §

Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska
området under match. De personer som befinner sig i det tekniska
området ska vara uppsatta på spelarförteckningen i enlighet med 5 kap.
4 §. Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det
tekniska området. Med undantag för den person som ger taktiska
instruktioner, ska spelare och ledare i det tekniska området sitta ner på
de därför avsedda bänkarna. När ledare behöver konferera med
varandra får två personer stå upp under kortare tid.
Spelare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det
tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda
skäl för undantag.
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Bollpojkar och bollflickor
13 §

Arrangerande förening ska utse minst åtta bollpojkar/bollflickor, som
ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas och domarnas
dräkt.

Arenareklam, m.m.
14 §

Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra
utföranden eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.

15 §

Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än 3 meter från
sidlinjen. Om arenans utformning inte medger placering av
reklamskyltar i enlighet med vad som anges i första meningen får
undantag, om det finns synnerliga skäl, under en tidsbegränsad period
medges efter skriftlig ansökan hos TK.

16 §

Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller
annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller
icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller spelplanens utrustning
(inklusive målnäten och den yta de täcker) under matchens speltid.

17 §

Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten,
flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande
utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa.
Förening får beviljas undantag från förbud att fästa främmande
utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) i bakre delen av målställningarna.
Föreningens ansökan om undantag prövas av TK, som har rätt att
fastställa tekniska och andra villkor för ett tillstånd.
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten
på till spelplanen angränsande ytor, t.ex. ytan mellan sidlinjen och den
första reklamraden.
Reklam på matchbollen får inte förekomma i annan form än tillverkarens
varumärke.
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Politiska budskap
18 §

Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller
i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn
och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna,
t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande
aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall
där tvekan uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap
beslutar Förbundsstyrelsen i frågan.´

Matchdräkter
19 §

Förening ska inför säsong på av EFD anvisat sätt insända matchdräkt för
godkännande av dräktens utformning. EFD ska vid sin prövning
inhämta yttrande från SvFF:s Domarkommitté.
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om
arrangerande förenings dräktfärg. Finner domare att två föreningar har
förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande
föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara
helt avvikande från de ordinarie. Vid match på neutral plan anses den
först angivna föreningen som s.k. hemmalag.

20 §

Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1-100). Matchdräkterna får
inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd av minst 20
cm och högst 35 cm samt vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och
placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska vara lika stora, ha
samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor

21 §

Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat
beslutas av Förbundsstyrelsen, men får inte innehålla budskap som kan
verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller
pornografi.
Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger.
Den får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller
förvirrande på spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte
vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada
spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med
ett avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer.
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På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte
vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på lagkaptenens
armbindel.

Fair Play-ceremoni
22 §

Arrangerande förening ansvarar för att Fair Play-ceremoni genomförs
före avspark.

Högtalarsystem, matchklocka och resultattavla, m.m.
23 §

Högtalarsystemet ska användas för information under
matcharrangemanget. Information från matchspeakern ska hållas
neutral. Högtalarsystemet får inte användas för uppspelning av musik
eller annat störande ljud under matchen.

24 §

På resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt
resultat i matcher i Damallsvenskan som spelas samtidigt som aktuell
match.

25 §

Matchklockan ska visa speltiden från matchens början till slut och får
inte stoppas vid 45 minuter respektive 90 minuter. Tilläggstid ska
påannonseras på samma sätt i alla matcher där lag från Damallsvenskan
möts.
Arrangerande förening ska hålla med elektronisk skylt för information
om tröjnummer på de spelare som ska bytas och eventuella
tilläggsminuter.

Uppskjuten/Avbruten match på grund av väder eller spelplan
26 §

Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match
på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av domare.
Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till
omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen
spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
Om ordinarie plan inte är i speldugligt skick, ska matchen spelas samma
speldag på arrangerande förenings reservarea. Om föreningen har fått
två reservarenor godkända av SvFF ska matchen i första hand spelas på
den reservarena som arrangerande förening har som förstaval. Om inte
reservarenan/reservarenorna kan användas för spel ska matchen spelas
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dagen efter ursprunglig speldag på ordinarie arena eller reservarena.
Matchdelegaten, eller domaren om matchdelegat inte utsetts till
matchen, ska i samråd med berörda föreningar fastställa spelplats och
avsparkstid, samt i förekommande fall, annan speldag. Om det finns
särskilda skäl får TK besluta om undantag från denna bestämmelse.

27 §

Match som avbryts på grund av väder- och/eller planförhållanden ska
återupptas med de förutsättningar som anges i 2 kap. 14.3 § i SvFF:s
tävlingsbestämmelser.

Avbruten match på grund av säkerhetsrisk
28 §

Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten
allvarligt äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20
minuter, får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas vid detta
tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till
omständigheterna, anser att skäl till detta föreligger. Domaren har
endast rätt att återuppta matchen senast nästkommande dag. Återupptas
inte den avbrutna matchen inom denna tid ska den inte fullföljas, såvida
inte annat beslutas av Disciplinnämnden.

29 §

I fråga om sportsliga konsekvenser med anledning av att avbruten
match inte fullföljs enligt 28 §, gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser 2 kap.
15 §.

Eftermöte
30 §

Eftermötet ska hållas efter matchen, vid tidpunkt som bestäms i
samband med förmötet. Arrangerande förening ska kalla till eftermöte.
De personer som har kallats till förmötet ska också kallas till eftermötet (i
fråga om förmöte, se 4 kap.7-9 §§).
Kallande person, SvFF:s funktionärer och övriga föreningsrepresentanter
ska infinna sig eller på annat sätt delta vid mötet.

31 §

Har matchdelegat utsett till matchen leder denne eftermötet och
ansvarar för att eventuella reservationer antecknas i matchdelegatens
rapport. Om inte matchdelegat utsetts leds mötet av representant för den
arrangerande föreningen.
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32 §

Matchdelegaten, och i förekommande fall säkerhetsdelegaten, ska, om
de utsetts till matchen, informera föreningarna om vilka iakttagelser
kring matcharrangemanget som gjorts och särskilt påtala vad som
kommer att ingå i matchdelegatrapporten. Föreningarna ska informeras
om händelser som ligger till grund för eventuell anmälan till behörigt
bestraffningsorgan.

33 §

Vid matcher då både matchdelegat och säkerhetsdelegat har utsetts, ska
matchdelegaten med biträde av säkerhetsdelegaten upprätta
matchdelegatrapport och eventuella anmälningar.

Resultatrapportering
34 §

Arrangerande förening är via huvudansvarig matchsekreterare skyldig
att rapportera resultat och annan information på sätt som SvFF (via
fogis.se) anvisar.
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Bilaga 1
Arenakrav Damallsvenskan
ANLÄGGNINGSKRITERIER
1. Plantäckning ska finnas på arena som har spelplan av naturgräs. Förening är
skyldig att se till att plantäckning används för skydd mot nederbörd så att
spelplanen ur det hänseendet är spelbar vid avspark. På arena som har
spelplan av konstgräs behöver inte plantäckning finnas.
2. Markvärme ska finnas på arenan och användas så att spelplanen ur det
hänseendet är spelbar under perioden då seriespel genomförs.
Markvärme ska bestå av antingen värmeslingor nedgrävda under spelplanen,
tält med varmluftsblåsning eller annan godkänd lösning som gör planen
spelbar enligt första stycket.

3. Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden
samt högst 110 meter på längden och 75 meter på bredden. Spelplanen ska
vara grön med vita linjer.

4. För spel på konstgräs krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s och UEFA:s
testkriterier för FIFA 2 Star Standard.

5. Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska
finnas ända ner till marken vid stolparna. Anordning för att sätta fast hjul på
flyttbara mål, som kan påverka bollens riktning, får inte finnas vid stolpen.
Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och
ska vara runda eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i
enlighet med spelreglerna för fotboll.
En extra målställning som snabbt kan installeras om så krävs ska finnas
tillgänglig på arenan.
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6. Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett
avstånd närmare än tre meter från spelplanens begränsningslinjer.

7. Arenan ska kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och
kvinnliga domare liksom ledare.
Det ska finnas omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag.
Omklädningsrummen ska vardera innehålla minst fem duschar, tre toaletter,
sittplatser för som minst 25 personer, en massagebänk och en taktiktavla.
Det ska finnas ett omklädningsrum för domarna. Omklädningsrummet ska
minst innehålla en dusch, en toalett, fem sittplatser och ett bord.
Arenan ska vara utformad med exempelvis spelartunnel så att lagen och
domarna har direkt, skyddat och avskilt tillträde från omklädningsrum till
spelplanen. Domarna och lagen ska även ha en säkrad väg till och från arenan.

8. Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden på
det tekniska området får inte understiga åtta meter.

9. Arenans sittplatser ska vara numrerade.
10. På ståplatsläktare med fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas
avbärarräcken. Dessa räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster så det
inte är möjligt att en person faller mer än sex gradänger. Tillfälliga sitt- och
ståplatsläktare ska vara hållfasthetsbesiktade och protokoll ska innehålla
uppgifter om hur många som får vistas på läktaren. Evakueringsplan ska
uppdateras när tillfälliga läktare byggs upp. Vid uppförande av tillfälliga
läktare ska förening inkräva en förbindelse från ansvarig leverantör att
läktaren är säker och klarar de belastningar som uppstår vid arrangemanget
inklusive när publik hoppar under match.

11. Det ska finnas ett rum för medicinsk behandling av spelare och domare.
Rummet ska innehålla toalett, handfat, låsbart skåp, filtar, sjukbrits och
telefon.
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Det ska på arenan finnas minst ett sjukvårdsrum eller behandlingsutrymme
för åskådare. Dessa utrymmen ska bemannas av sjukvårdare och förses med
filtar, bår och utrustning för första hjälpen. Utrymmena ska vara
lättillgängliga, tydligt markerade genom skyltning och vägbeskrivning och
anpassade för att bårar och rullstolar ska komma in och ut.
Det ska finnas en separat lokal för dopingkontroll. Lokalen ska vara placerad i
närheten av lagens omklädningsrum och får inte vara tillgänglig för
allmänheten eller media. Lokalen ska vara minst 20 kvadratmeter och bestå av
ett väntrum och ett provrum med tillhörande toalett. Dessa rum ska ligga i
anslutning till varandra. Toaletten måste ligga i provrummet eller i direkt
avskild anslutning till detta rum.
Väntrummet ska utgöra en del av eller ligga i direkt anslutning till
provrummet. Delning av lokalen i två separata ytor är en godkänd lösning.
Väntrummet ska ha sittplatser för åtta personer, ha klädhängare eller
klädskåp och vara utrustat med ett kylskåp.
Provrummet ska innehålla ett bord, fyra stolar, ett handfat med rinnande
vatten och ett låsbart skåp.
I Damallsvenskan får rum för medicinsk behandling av spelare, domare och
åskådare samt lokal för dopingkontroll vara ett gemensamt utrymme.
Det ska på arenan finnas minst en hjärtstartare (defibrillator).

12. Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och
matchresultat från såväl den egna som andra matcher. Rapportering av odds
eller annan spelinformation ska vara möjlig.

13. Försäljning och servering ska kunna erbjudas på samtliga delar av arenan där
åskådare befinner sig.

14. Skyddad plats för matchsekretariat ska finnas och vara placerad i anslutning
till speakern. Sekretariatet skall ha plats för minst tre personer och vara
utrustat med eluttag, ha fast eller trådlös tillgång till internet eller annan
likvärdig kommunikation samt plats för skrivare till dator. Kopiator ska
finnas i nära anslutning till matchsekretariatet. Kommunikation med
fjärdedomare och bildproducent ska vara möjlig.
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15. Arenan ska vara utrustad med elektronisk skylt för spelarbyten och eventuell
tilläggstid samt s.k. signalflaggor för assisterande domares kontakt med
huvuddomaren.

16. Det ska finnas herr- och damtoaletter och urinoarer på samtliga delar av
arenan där åskådare befinner sig med fördelningen en toalett per 200 åskådare
som ska fördelas lika mellan män och kvinnor samt en urinoar per 125
åskådare. Toaletterna ska innehålla tvättmöjligheter med rinnande vatten.
Enligt SvFF:s definition kan en urinoar som är 8 meter lång samtidigt betjäna
10 personer (0,8 meter per person).

17. Det ska finnas utrymmen för media, dvs. arbetsrum och presskonferensrum.
Arbetsrum ska innehålla tillräckligt antal skrivplatser och ha en yta av minst
30 kvadratmeter. Plats för så kallad ”mixed zone” ska definieras i anslutning
till omklädningsrum/spelargång.
Minst ett rum för presskonferens ska finnas på arenan. Rummet ska vara
utrustat med ett skrivbord, en kameraplattform, ett podium, en split box,
ljudsystem och ett tillräckligt antal sittplatser.
Arbetsrum för media får användas som rum för presskonferens.

18. Minst 20 permanenta sittplatser under tak ska finnas för media. Dessa platser
ska vara försedda med så stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en
bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon. Strömförsörjning och
fast eller trådlös tillgång till internet ska finnas vid varje sittplats.

19. Det ska finnas två platser för radio- och TV-kommentatorer. Varje plats ska
vara strömförsörjd, ha fast eller trådlös tillgång till internet och ha minst tre
sittplatser. Platserna specificeras i samråd mellan arrangerande förening och
produktionsbolag. I dessa fall krävs bord för monitorer och annan utrustning.
Arenan ska ha en skyddad plats för s.k. flashintervjuer.
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20. Arenan ska ha en studioplats för direktsändande TV-bolag. Studioplatsen bör
vara placerad så att den ger möjlighet att i bild ha arenan som bakgrund.
Studioplatsen ska även vara skyddad.

21. Arenan ska ha en fast kameraplattform placerad minst 3 meter från sidlinjen
och centrerad vid mittlinjen. Plattformen ska vara placerad på sådan höjd att
vinkeln till mittpunkten blir 15-20 grader.
Kameraplattformen för huvudkameran ska vara minst 4 kvadratmeter stor.

22. I de fall match direktsänds i TV eller om media så önskar ska det finnas
nödvändig strömförsörjning med eluttag i nära anslutning till OB-bussen samt
finnas en skyddad uppställningsplats för OB-buss. Det krävs ett 63 A-uttag
och två stycken 16 A-uttag vid OB-området. Uttagen ska vara avskilda från
övrig verksamhet och ha samma jordning.

23. Arenan ska ha tillgång till ytor avsedda för representation (hospitality).

24. Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med
funktionsnedsättning och dess ledsagare.
Dessa platser ska vara utrustade med bl.a.
- ramper för rullstolar,
- entré och åskådarplats på samma våningsplan,
- bra placering av ramperna för att ge god överblick över spelplanen,
- försäljning och servering av förtäring ska kunna erbjudas i anslutning till
platserna,
- toaletter för personer med funktionsnedsättning, och
- vid behov, övriga tekniska hjälpmedel.

25. Installerad planbelysning får inte understiga:




500 lux vertikalt,
Vertikal medelbelysningsstyrka, Evmed > 500 lux mot fast/huvudkamera
samt Evmed > 300 lux mot rörliga kameror/övriga riktningar,
Likformighet Emin/Emax > 0,4 och Emin/Emed > 0,6 samt Ehmin/Ehmax >
0,5. Se vidare bilaga 2.
28

Förening ska utföra kontrollmätning av belysning och ska sända in
giltigt belysningsmätningsprotokoll till SvFF. Kontrollmätning är giltig i
två år från dagen för testets genomförande. Dessa underlag ska finnas
framtagna till besiktningstillfället.

26. Det ska finnas minst 800 sittplatser på arenan. Sittplatserna ska vara under
tak.
Sittplatser för åskådare ska vara individuella, fastsatta i gradängerna,
separerade från varandra, anatomiskt utformade, numrerade, av hållbart och
brandsäkert material och ha ryggstöd med lägsta höjd av 30 cm räknat från
sätet.
Arenans totala publikkapacitet fastställs med utgångspunkt från antal
sittplatser, ståplatsutrymmen på arenans läktare samt, i förekommande fall,
övriga ytor på arenan som bedöms vara säkra och tillräckliga för att åskådaren
ska se matchen.
27. Reservarena i Damallsvenskan ska uppfylla följande krav utöver vad som
gäller enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB):
Planstorlek – spelplan, som ska vara grön med vita linjer, ska vara minst 100
meter x 60 meter.
Konstgräs – konstgräset ska uppfylla godkända testvärden i enlighet med
SvFF:s rekommendation för breddfotboll.
Planbelysning – arenan ska ha planbelysning. Belysningen bör följa SvFF:s
rekommendationer för belysning av fotbollsplaner för breddfotboll.
Målställningar – målställningar på arenan ska vara säkert förankrade.
Omklädningsrum – arenans omklädningsrum inklusive duschar ska ha god
standard samt kunna tillgodose omklädningsmöjligheter för både manliga och
kvinnliga domare liksom ledare. Lagen ska disponera varsin massagebänk.
Dopingrum m.m. – det ska finnas utrymmen för medicinsk behandling av
spelare och publik. Utrymmena ska vara utrustade för att möjliggöra
dopningstester.
Resultattavla – det ska finnas resultattavla som kan visa speltid och resultatet
för pågående match.
Platser för media m.m. - det ska finnas reserverade platser för media.
Platserna ska vara strömförsörjda och det ska finnas fast eller trådlös tillgång
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till internet. Det ska vidare finnas arbetsrum för media samt
presskonferensrum.
Elektronisk skylt – det ska finnas en manuell skylt för spelarbyten.
Toaletter – det ska finnas ett väl anpassat herr- och damtoaletter samt toaletter
som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Toaletterna ska
innehålla tvättmöjligheter med åtminstone rinnande vatten.
Åskådarplatser för personer med funktionsnedsättning– det ska finnas
åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och
ledsagare.
Ytor avsedda för representation – ytor ska finnas i anslutning till, eller på
gångavstånd från, arenan.
Kommentatorsplatser m.m. – vid direktsända matcher ska det finnas
kommentatorsplatser på läktaren samt nödvändig strömförsörjning med
eluttag i nära anslutning till OB-buss.
Säkerhetskrav - arenans utformning ska, med utgångspunkt från svensk lag
och p. 10 samt 32 – 46 i förevarande besiktningsprotokoll, vid en
sammantagen bedömning vara säker för alla närvarande personer.

28. Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång.
Platsen ska vara belägen bakom sidlinjen (placering bakom förste assisterande
domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

29. Arenan ska inneha 20 VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så
nära mittlinjen som möjligt och ska under alla förhållanden vara placerade
mellan de två straffområdena.

30. Arenan ska ha ett rum avsedd för match- och säkerhetsdelegat. Delegaten ska
från rummet, som ska befinna sig i närheten av omklädningsrummen för
lagen och domarna, kunna kommunicera via telefon samt ha fast eller trådlös
tillgång till internet.
I Damallsvenskan får rum för match- och säkerhetsdelegat utgöras av
exempelvis ett sammanträdesrum.

31. Inga föremål får befinna sig lägre än 21 meter ovanför spelplanen.
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SÄKERHETSKRAV
32. Arena som har avgränsning in mot planen ska ha tydligt markerade grindar
och bemanning som kan öppna grindarna in mot spelplanen när dessa vägar
ska användas för evakuering. Även trappgångar som används vid evakuering
ska vara tydligt särskiljbara från övriga läktardelar.

33. Arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med
stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

34. Klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar,
korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria
från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett
evenemang.

35. Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från
åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och
vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan
dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och
enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga
omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

36. Samtliga spärrar ska ha fungerande räkneverk/scanners. Antalet spärrar ska
vara anpassade till arenans/sektionens totala publikkapacitet. Riktvärde om
8-10 personer per minut och spärr gäller. Vid spärrar där biljettförsäljning
och/eller visitation sker reduceras kapaciteten till 5-7 personer per minut och
spärr. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan genomföras.

37. Ordnas tillfälliga insläpp till arenan ska även dessa utrustas med spärrar och
fungerande räkneverk/scanners. Spärrarna ska vara utrustade med SvFF:s
informationsskyltar om vad som inte får föras in på arenan samt att visitation
kan komma att ske. Spärrarna ska vara ordnade så att visitation kan
genomföras.
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38. Arenan ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar).
Evakueringsvägar får inte vara blockerade. I samarbete med räddningstjänst
ska arenan förses med nödvändiga säkerhets- och
brandbekämpningsanordningar.

39. Arenan ska ha grindar för snabbevakuering av åskådare samt en i samarbete
med räddningstjänsten, lokala polismyndigheten och anläggningsägaren,
upprättad plan för evakuering av såväl respektive läktare som arenan i sin
helhet. Evakueringsplanen ska innehålla en beskrivning av varje enskild
arena och utrymmen såsom trappor, grindar och övriga vägar som åskådarna
ska använda vid evakuering. Nödutgångar ska vara markerade med skyltar.
Evakueringsplan och föreningens säkerhetsorganisation ska redovisas. Varje
förening ska tillsammans med arenaägaren fylla i en förteckning med de
punkter som ska ingå i evakueringsplanen. Förteckningen ska innehålla
uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I evakueringsplanen
ska samordningen med den lokala polismyndigheten och närliggande sjukhus
eller annan sjukvårdsberedskap beskrivas.

40. Planen ska avgränsas genom staket eller räcke av en höjd av lägst 90 cm på så
sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får vistas. Föreligger
störtningsrisk gäller dock kravet 1,1 m (byggnormens krav). Skylt
informerande om förbud att beträda spelplanen ska placeras på staket/räcke.

41. Två övertäckta avbytarbås ska finnas för minst vardera 12 personer. Dock ska
14 personer ha rätt att uppehålla sig inom det tekniska området. Även
fjärdedomaren ska ha en plats/bänk som är övertäckt och som är placerad
mellan de två lagens avbytarbås.

42. Det ska på varje arena finnas ordningsregler som ska vara anslagna på ett
sådant sätt att åskådarna kan läsa dem. Dessa regler ska åtminstone innehålla
information i enlighet med 3 kap 9 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser
för föreningar i Damallsvenskan.

43. Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.
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44. I anslutning till arenan ska det finnas skyddade parkeringsplatser för minst
två bussar och tio bilar avsedda för lagen och funktionärer.
45. Arenan ska vara utrustad med två bårar.

46. Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna
inne på arenan, med hjälp av ett högtalarsystem.
Arenans högtalarsystem ska kunna fungera även vid ett strömavbrott.

47. Arenan ska ha en skyddad sittplats på läktaren, exempelvis placerad på VIPsektion, avsedd för ev. avvisade ledare.
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Bilaga 2
Krav på vertikalbelysningens likformighet, Emin/Emax > 0,4 och
Emin/Emed > 0,6 samt för horisontalbelysningens likformighet, Ehmin/Ehmax
> 0,5.

Förkortning

Uttryck

Förklaring

Likformighet

Förhållande som beskriver belysningens

Ehmin/Ehmax
Emin/Emax
Emin/Emed

Jämnhet.
E

Belysningsstyrka

Det ljusflöde som träffar en viss yta,
uttryckt i lux.

Ev

vertikal belys.styrka

Belysningsstyrka på ett vertikalt plan 1, 5
meter över mark beräknad/mätt mot specifik
kamera/punkt belysningsstyrka.

Lx

Lux

Enheten för belysningsstyrka. 1 lux =
1 lm/m2.

Lm

Lumen

Enheten för ljusflöde. Den mängd ljus en
ljuskälla sänder ut.
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