VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Inför säsong:

•
•

•

•
•
•
•
•

Glöm inte Spelordningsmöte mars månad. Viktigt att man närvarar!!!
Gå igenom och se att Era spelare är registrerade i FOGIS så de är spelklara samt ta bort gamla
spelare. Se även till att övergångar är klara. Kolla avstängningar så Era spelare inte har någon
avstängning som ligger kvar sen föregående år. Obs vid byte av förening medföljer ev. tidsbestämda
straff.
Kolla att spelarna är medlemmar i Er förening.
Uppdatera FOGIS på föreningsuppgifter: Kontaktpersoner, ledare, anläggningar, tröjfärger o.s.v.
Kolla spelordningen, matchtiderna och planbokningar.
Betala anmälningsavgiften och licensavgiften för laget och eventuella skulder till förbundet inför
starten.
Har ni koll på överenskommelse/fastställande av spelschema, föreningarna bör komma överens och
registrera överenskommelsen i Fogis som förberedelse för spelordningsmötet(telefonmöte) och
innan slutlig låsning i systemet 31/3.
Anmälan av träningsmatcher med domartillsättning, Västmanlands Fotbollförbund tillsätter domare
till träningsmatcher för seniorer och juniorer herrar och damer. Anmälan senast 25 januari. En
administrationsavgift faktureras per match. Tillsatta domare visas per förening på VFF:s hemsida
http://vff.se/domarlista. Domare och bortalag måste dock kallas i vanlig ordning.

Anmälan:

•
•
•
•
•
•

Sker via FOGIS se senast datum här under, läs noga igenom inbjudan Anmälan till seriespel till
seriespel så att ni anmäler er till rätt serie och i tid.
Anmälan okt: Futsal DM Senior och junior, Futsal Div 2 Herr.
Anmälan nov: Herr Div. 4, 5, 6.
Anmälan jan: Dam Div. 3, DM Senior Herr och Dam.
Anmälan feb: Herr Div. 7 - 8, Dam Div. 4 - 5.
Anmälan feb: Reservlag Elit Herr, Reservlag Herr.

Lottning

•
•
•

Serier och DM lottas under januari och februari.
Spelfria dagar: Vid domarutbildningar, Fotbollens dag samt midsommarafton och midsommardag.
Sista omgången i varje serie spelas på gemensamt datum och klockslag.

Innan seriestart/match:

•

Arrangerande förening ska kalla gästande lag och funktionärer(domare) med info om tid och plats
för match senast fyra dagar före matchdagen, annars gäller tider i FOGIS som kallelse. Det
rekommenderas från VFF att ta kontakt med motståndare och domare.
Gästande lag skall ha tillgång till omklädningsrum, toalett och duschmöjligheter i närheten av
spelplanen. Gästande lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till idrottsplatsen senast
60 minuter före avspark. Oavsett färdsätt åligger det gästande lag och domare att inställa sig till
match i så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Om gästande lag upptäcker att tid och plats inte finns tillgängligt på FOGIS, så är de skyldiga att
kontakta arrangerande förening gällande detta. Så se till att datum, matchtid och anläggning är
uppdaterat.
Matchflytt/Inställd match: Vid matchflytt innan/under säsong som sker efter spelordningsmöte
måste båda lagen vara överens om. Ansökan om ändring av matchdatum
skickas(http://vff.se/tavlingsfragor/ansokan-om-nytt-speldatum/), till VFF senast 7 dagar före
fastställd speldag på avsedd matchändringsblankett. Om föreningar inte kommer överens fastställer
TK speldatum. Se TB 2 kap 21 §.
Vid inställd match skall ett nytt speldatum meddelas inom två dagar, det är hemmalagets skyldighet
att meddela VFF. Vad gäller avgifter se Avgifter 2019.
Matchrapporter skall även användas vid träningsmatcher enligt DK.
Arrangerande förening skall tillhandahålla 5 match- och 5 uppvärmningsbollar.
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i nära anslutning till
matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avsparkstiden.
Alla 11 manna lag skall anmäla aktuell spelarförteckning (inklusive spelares tröjnummer och
markerad lagkapten) via FOGIS.
Till matchen skall 2 st. kopior av spelarförteckning tas med och senast 45 min före matchstart
överlämnas till domaren.
Korrigeringar innan matchstart görs på utskriften i samråd med domaren.
Spelare antecknade på spelarförteckningen som avbytare har rätt att ansluta under pågående match.
Efter matchen ska ledare med sin namnteckning godkänna innehållet i domarrapporten samt erhålla
en kopia av densamma. Om ledaren inte kan godkänna domarrapporten och inte kan få rättelse av
domaren på plats, ska avvikande synpunkter antecknas och undertecknas av respektive ledare på
originalets baksida.
I 11-manna serier ansvarar domaren för att händelse rapportera matchen genom att registrera in
målgörare, varningar och slutresultat, i FOGIS samt godkänna domarrapporten senast 1 timme efter
match.
Legitimationskontroller kan förekomma, se till att spelare alltid har det med sig. Spelare som inte kan
uppvisa giltig legitimation på plats är inte behörig för spel i den aktuella matchen.
Glöm inte att lag U och U2 skall ha med sig spelarförteckningen (från förstalagets senaste match) till
Lag U(U2):s match, för att kunna visa sin spelbehörighet, för att eliminera ev. diskussioner om
spelbehörighet. Gäller våra damserier samt samarbetsklubbar.

Föreningens ansvar gällande varningar och avstängningar

•
•

Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher i
samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Motsvarande gäller därefter
varje gång spelaren ådragit sig tre varningar. Det är således ledarens ansvar att hålla koll på hur
många varningar spelaren har och ställa över spelare som ådragit sig tre varningar. Fogis är endast
ett hjälpmedel.
Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match, och
spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av
varningar.

De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den
ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
•
•
•

Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers, ledares
och supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i
samband med match.

Upp- och nedflyttning/Kvalificering:

Allt om upp- och nedflyttningar hittar ni i TB 2 kap 9 § Upp- och nedflyttning.
Regler:

•

På Västmanlands FF hemsida: vff.se under rubriken ”tävlingsfrågor” kan du hitta följande
regeldokument.
o Tävlingsbestämmelser (berör matchen, W.O., kval, ack. varningar, protest m.m.)
o Representationsbestämmelser (berör spelaren, överåriga, övergång m.m.)

Representation inom den egna föreningen

•
•

Max 5 valfria spelare från förstalagets senaste match får delta i andralagets påföljande
match/matcher. Motsvarande gäller för andra – till tredjelag osv.
Lagledare/tränare för andralaglag skall före varje seriematch till motståndarlagets ledare uppvisa en
kopia på förstalagets laguppställning från den senaste seriematchen.

Spelordning TB 2 kap 19 §

•
•

Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

•

Föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher, såvida det inte finns synnerliga skäl.

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. TB 2 kap 22 §

•

W.O.
Förening som avser lämna w.o. skall skriftligen meddela VFF TK/BUK som fastställer w.o.-resultat och
påföljande avgift. VFF TK/BUK kan besluta att matchen skall spelas.
Vid lämnande av w.o. i distriktsserierna så skrivs resultatet till 3-0 och 3 poäng tilldelas det ej felande
laget. Vid lämnande av två w.o. i samma serie utesluts laget ur serien.
Lämnande av w.o. i de 2 sista omgångarna innebär dubbel avgift.

Ersättare och avbytare TB 3 kap 5 §

I förbundsserierna och kval till förbundsserierna används ersättare (gäller dock inte U17- och U19serierna). Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen.
I förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, div. 1, herr, Damallsvenskan och Elitettan, samt vid kval till
dessa serier, får högst tre ersättare bytas in under match. Spelare som byts ut får inte återinträda i
spelet.
I förbundsserierna div. 1, dam, och div. 2–3, herr, samt vid kval till dessa serier, får högst fem ersättare

bytas in under match. Under pågående spel (halvtidsvilan således undantagen) får laget vid högst tre
tillfällen genomföra spelarbyten. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet.
För senior- och juniorfotboll i VFF gäller avbytare.
Högst fem (5) avbytare får antecknas på spelarförteckningen i senior- och juniorfotboll.
Anmälans innehåll, m.m. TB 7 kap 7 §

Anmälan i tävlingsärende och tävlingsbestraffningsärende ska vara skriftlig och vara undertecknad av
anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne. Anmälan ska innehålla ett tydligt
yrkande och skälen för detta yrkande samt eventuell bevisning som åberopas.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska åtföljas av avgift om 2 000 kr. Avgiften
återbetalas om anmälan bifalls och den felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift
om 2 000 kr.
För att anmälan skall prövas skall avgiften betalas kontant eller styrkas med uppvisande av en kopia på
betalningskvitto i samband med inskickad anmälan, senast 3 dagar efter spelad match.
Avgifter 2019:
VFF
Följande avgifter gäller för 2019. Serieavgifter kan ses i TB Västmanlands Tillägg 2 kap 13§ under Tillägg VFF.
Serieanmälan
TÄVLING
Herrar A-lag
Herrar A-lag
Herrar A-lag
Herrar A-lag
Herrar/Damer Seniorer
Damer A-lag/U-lag
Damer A-lag/U-lag
Futsal DM Senior H/D
Futsal Div 2
Herrar

SERIE
Division 4
Division 5
Division 6
Division 7,8
DM
Division 3
Division 4,5
DM
Division 2
Reservlag

AVGIFT
3,500 kr
3,200 kr
2,800 kr
2,500 kr
1,000 kr
3,200 kr
2,500 kr
1,500 kr
1,500 kr
2,200 kr

Anmälan av träningsmatcher
Matcher inlämnade senast 25/1= 75kr/match. Matcher inlämnade efter 25/1 = 100kr/match. Matcher som inkommer för
domartillsättning med kortare tid än 1 vecka kostar 300kr/match.
Återtagen serieanmälan, urdragningsavgift
Förening som återtar sin anmälan till seriespel åläggs en avgift om återbudet sker
190216 – 190430
2,0 x startavgiften
190501 eller senare
2,5 x startavgiften
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.
Futsal Div 2
2,000 kr
Futsal DM
1,000 kr
W.O-avgift
Futsal Div 2
Senior
Reserv

1,000 kr
3,000 kr
1,000 kr

Bestraffningsärenden
Administrationsavgift på 500 kr (Grova utvisningar som tas upp till beslut) faktureras efter seriens slut.

Kansliavgift
0-1 lag
0 kr
2> lag
3500 kr
Diff. Lägeravgifter
0-25 licenser
26-50 licenser
51-75 licenser
76-100 licenser
101-125 licenser
126> licenser

0 kr
950 kr
1800 kr
3000 kr
4650 kr
5750 kr

Domarkostnader
Domarersättningar finns på separat dokument på hemsidan www.vff.se.
Avgift
Försenad utbetalning av domararvode via konto (ej inom fem dagar)

Senior
500 kr

Junior
500 kr

SvFF
Årsavgift SvFF
Betalas direkt till SVFF, 250 kr
Lagförsäkringsavgifter SvFF
OBS! Licensavgifterna är från spelåret 2018 och kan komma att ändras.
Herrar
Allsv/Superettan A-lag
9 500 kr
Allsv/Superettan B-lag
5 500 kr
Div 1 - 3
A-lag
6 500 kr
Div 1 - 3
B-lag
4 500 kr
Div 4 - 5
A-lag
3 800 kr
Div 4 - 5
B-lag
3 500 kr
Div 6 - 8
A-lag
3 200 kr
Div 6 - 8
B-lag
2 900 kr
C-lag
2 500 kr
Ungdomslag 15 - 19 år
2 500 kr
Veteran/Motionslag
1 500 kr
Damer

Allsv/Elitettan A-lag
Allsv/Elitettan B-lag
Div 1 - 3
A-lag
Div 1 - 3
B-lag
Div 4 A-lag
Div 4 B-lag
Ungdomslag 15 - 19 år
Veteran/Motionslag

6 500 kr
4 500 kr
3 800 kr
3 500 kr
3 200 kr
2 900 kr
2 500 kr
1 500 kr

Herr/Dam

Futsal

1 500 kr

Övergångshandlingar (Sköts enklast via Fogis)
Nationell
Internationell
Kollektiv
Express Nationell
Express Internationell
Futsal Nationell
Futsal Internationell
Futsal Kollektiv
Futsal Express Nationell
Futsal Express Internationell

400 kr
600 kr
400 kr
5000 kr
5000 kr
200 kr
400 kr
200 kr
5000 kr
5000 kr

Hälsningar
Västmanlands Fotbollförbunds TK

