Förslag till TB.
Inledande bestämmelse, inkluderar även FTB

I de fall att kommittéer namnändras efter Representantskapsförhandlingarna avslutats får sådan
namnjustering ske i TB.
Förslag till RB.
Inledande bestämmelse, inkluderar även FTB

I de fall att kommittéer namnändras efter Representantskapsförhandlingarna avslutats får sådan
namnjustering ske i RB.
Förslag på ”Nya bestämmelser”
2 kap 27§
Jämförelse av lag vid tillsättning av vakant plats

SDF-styrelsen får, efter skriftlig framställan från förening vars lag har erbjudits att överta vakant
plats i distriktsserie, besluta om förändrad sammansättning av distriktsserierna, ej distriktsserie
där lag från annat distrikt deltar. Sådan framställan ska, för att vara giltig, ha inkommit till VFF
senast den 15 mars

Detta framkom efter diskussion på tävlingstinget gällande ev vakans i södra fyran efter
repskapet fastställt serieindelningen och att då enligt nuvarande reglementet ska Jörn få
plats i södra fyran och TeamTG ska spela kvar i norra fyran.

4 kap 11 §

Tillgång till matcharena m.m.

Gällande disvisionsspelets div 1 och 2 samt övriga distriktstävlingar för dess rekommenderade
ålder gäller att:
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan för uppvärmning senast 15 minuter före
avsparkstiden.

Detta efter diskussion om sättning av tider på planerna, dvs en juniormatch tar 120 minuter.
15 min före – 90 min spel – 15 min paus.

Förslag till ”Justerad och förtydligad text” i TB
Nytt skrivs i RÖTT

Tävlingsstyrelse
Distriktstävlingar administreras av VFF vars TK är tävlingsstyrelse i fotboll och FK
detsamma i futsal, detsamma gäller för av VFF administrerad regional serie.
1 kap 8 §

Tävlingsstyrelsens rätt

samt

7 kap 2 §

Tävlingsstyrelsens rätt
samt
7 kap 2 §
Tävlingsstyrelse
Distriktstävlingar administreras av VFF vars TK är tävlingsstyrelse i fotboll och FK
tävlingsstyrelse i futsal, detsamma gäller för av VFF administrerad regional serie
eller annan tävling där föreskriften så säger.
1 kap 8 §

Justering av text med ”föreskrifter” då SvFF lägger ut vissa tävlingar till distrikten att hantera.
U-16, 17, 19 osv.

1 kap 9 §

Sammansättning distriktsserierna

-Föreningsadress vid ingången av seriespelet säsongen som var.
Lägsta antal matcher per lag i seriespelet ingående i seriepyramiden vid grundlottning eller
omlottning skall vara fjorton (14).
Vid urdragning får minsta antal matcher understigas.
1 kap 9 §

Sammansättning distriktsserierna

-Förenings besöksadress vid ingången av seriespelet säsongen som var.
Lägsta antal matcher per lag i seriespelet ingående i seriepyramiden samt i divisionsspelets division
1 och 2 vid grundlottning eller omlottning skall vara fjorton (14) och får max vara trippelmöten.
Vid urdragning får minsta antal matcher understigas.

När flertalet föreningar använder andra till hjälp med administration och sålunda anger
annan adress kan det slå väldigt fel.
Antalet möten är reglerat i separat skrivelse i inbjudan och den har inte föreningen kvar på
samma sätt som TB efter anmälan passerat.

2 kap 12 §

Anmälan av lag till tävling

Anmälan till VFF:s distriktsserier ska göras i Fogis inom angiven anmälningstid.
Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag innebär att serieavgiften i tävlingen höjs till 1.5 x
ordinarie avgift om föreningen tillåts delta.
Förening som kvarstår med anmälan fram till VFF:s repskap, eller till sista anmälningsdag, har
förbundit sig att erlägga serieavgiften för den serie man är anmäld till.
Drar man sig ur efter det att serieindelning fastställts debiteras föreningen 2 000 kr
Drar man sig ur efter det att spelordning fastställts debiteras man 5 000 kr
2 kap 12 §

Anmälan av lag till tävling

Anmälan till VFF:s distriktsserier ska göras i Fogis inom angiven anmälningstid.
Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag innebär att serieavgiften i tävlingen höjs till 1.5 x
ordinarie avgift om föreningen tillåts delta.
Förening som kvarstår med anmälan fram till sista anmälningsdag, har förbundit sig att erlägga
serieavgiften för den serie man då är anmäld till.
Drar man sig ur efter det att serieindelning fastställts debiteras föreningen 2 000 kr
Drar man sig ur efter det att spelordning fastställts debiteras man 5 000 kr

Den tidigare texten var baserad på att repskapet var i december därav hänvisning till VFF:s
repskap och att det som regel då flyttades anmälningstid för lägsta seniornivåerna till januari
samt att juniorserierna hade sista anmälningstid i februari.
Nu mer är repskapet flyttat så det infaller i slutet av februari.

2 kap 15 §

Kombinerade lag

VFF godkänner att kombinerade lag deltager i seriespel i distriktet, dock inte i distriktstävling på
nivå som är kvalificerande för förbundstävling eller i annan tävling med lag från flera distrikt. I
distriktstävling på nivå som är kvalificerande för förbundstävling kan man delta med ”kombinerat
lagnamn i tävling”, spelaren måste dock vara behörig att delta i den förening som innehar
serieplatsen. För damer div 2 gäller separata regler, se gällande föreskrifter damer div 2.
Kombinerade lag i åldrar där speltermin gäller räknas spelaren tillhöra den förening där spelaren
finns registrerad.
Förening som anmäler laget skall på anmodan från tävlingsstyrelsen visa upp underskrivet
godkännande om kombinerat lag från deltagande föreningar i kombinationen.
När kombinationslaget upphör återgår serieplatsen till den förening som i fogis äger platsen.
2 kap 15 §

Kombinerade lag

VFF godkänner att kombinerade lag deltager i seriespel i distriktet, laget har dock inte rätt att
kvalificera sig för förbundstävling.
För damer div 2 finns separata regler, se gällande föreskrifter damer div 2.
Kombinerade lag i åldrar där speltermin gäller räknas spelaren tillhöra den förening där spelaren
finns registrerad.
Förening som anmäler laget skall på anmodan från tävlingsstyrelsen visa upp underskrivet
godkännande om kombinerat lag från deltagande föreningar i kombinationen.
När kombinationslaget upphör återgår serieplatsen till den förening som i fogis äger platsen.

Begränsningen av kombinationslag i div 4 upphörde för ett antal år sedan då Täfteås lag 2
tilläts delta i div 4 eftersom ett lag 2 inte kan avancera till förbundsserierna.
Vi ser inte varför det ska vara skillnad på ett kombinationslag som inte är ett lag 2 om de då
inte heller tillåts att avancera till förbundsserien.

2 kap 19 §

Spelordning

Spelordningsmöte
Med avsparkstid menas klockslag.
Spelordningsmöte sker i distriktets samtliga serier i seriepyramiden.
2 kap 19 §

Spelordning

Spelordningsmöte
Med avsparkstid menas klockslag.
Spelordningsmöte sker i distriktets samtliga serier i seriepyramiden samt i divisionsspelets nivå 1
och 2

På önskemål av tävlingstinget ska spelordningsmöte ske även i divisionsspelets jun 1 och 2

2 kap 21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid

Framställning om ändrad speldag i distriktets tävlingar där distriktet tillsätter domare ska
skriftligen tillställas VFF på särskilt matchändringsformulär.
När föreningarna är överens om ändrad matchdag och domartillsättaren har givit sitt tillstånd ska
matchändringsformulär vara VFF:s kansli tillhanda senast sju dagar före ordinarie matchdag, från
förening som aviserar ändringen.
Även vid akut flyttning skall formuläret insändas.
Beslut om beviljad matchändring meddelas föreningarna via ändring av matchdag i fogis
Om match flyttas utan iakttagelse av ovanstående regler, ålägges hemmalaget böter motsvarande
serieavgiften.
En matchändringsavgift debiteras vid beviljad ansökan om att flytta matchen. Laget som angivits
som debiteringsmottagare på matchändringsansökan debiteras, i de fall sådan markering saknas
eller felaktigt angivits, debiteras hemmalaget. Ansökan inkommen 14 dagar eller senare innan i
FOGIS angiven ursprungsmatchdag medför ”Förhöjd matchändringsavgift”, gäller samtliga serier
där distriktet tillsätter domare.
I herr- respektive damjunior div 1 och 2 gäller fri flytt inom omgångsintervallen, med beaktning av
att ändring skall vara införd i Fogis senast tio dagar före matchdatum.
Vid flytt utanför omgångsintervall skall ansökan inskickas enligt ovan samt vid beviljad ansökan
sker debitering motsvarande summan för ”Förhöjd matchändringsavgift”.
Med omgångsintervall avses måndag till och med grundlottad speldag samma vecka alternativt vid
vardagsomgång dagen efter speldag till och med söndag samma vecka.
Matchändringsavgifterna finns sammanställda på sidan där ansökan inlämnas.

2 kap 21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid

I tävling där VFF tillsätter domare gäller följande:
Framställning om ändrad avsparkstid ska skriftligen tillställas VFF på särskilt
matchändringsformulär.
När föreningarna är överens om ändrad matchdag och domartillsättaren har givit sitt tillstånd ska
matchändringsformulär vara VFF:s kansli senast 10 dagar före ordinarie matchdatum eller vid
tidigareläggande av match 10 dagar från önskat matchdatum, från förening som aviserar
ändringen.
Även vid akut flyttning skall formuläret insändas.
Om match flyttas utan att beviljad matchändring erhållits, ålägges hemmalaget inbetala
matchändringsavgift samt straffavgift motsvarande serieavgiften.
Beslut om beviljad matchändring meddelas föreningarna via ändring av matchdag i fogis.
Laget som angivits som debiteringsmottagare på matchändringsansökan debiteras, i de fall sådan
markering saknas eller felaktigt angivits, debiteras hemmalaget.
Matchändringsavgifterna finns sammanställda på sidan där ansökan inlämnas.

När spelordningsmöte sker även i divisionsspelets div 1 och 2 så fastslås matchdag i samtliga
serier där domartillsättning sker av VFF

2 kap 22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förening som lämnar WO vid bortamatch skall utöver ordinarie straffavgift till SDF betala en extra
avgift motsvarande antal mil T/R som bortamatchen skulle ha medfört från WO-lämnande
föreningens adress till spelplatsen, multiplicerat med (Skattefria reseersättningsnivån x 8) kronor i
de två högsta distriktsserierna herr respektive högsta distriktsserie dam, (Skattefria
reseersättningsnivån x 4) kronor i övriga tävlingar. Den extra avgiften, när den är erlagd, utbetalas
sedan till hemmalagets förening om de spelat bortamatch mot laget som lämnat WO.
2 kap 22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.

Förening som lämnar WO vid bortamatch skall utöver ordinarie straffavgift till SDF betala en extra
avgift motsvarande antal mil T/R som bortamatchen skulle ha medfört från WO-lämnande
föreningens adress till spelplatsen multiplicerat med 150 kronor i de två högsta distriktsserierna
herr respektive högsta distriktsserie dam och 75 kronor i övriga tävlingar.
Den extra avgiften, när den är erlagd, utbetalas sedan till hemmalagets förening om de i tävlingen
spelat fler bortamatcher än hemmamatcher mot laget som lämnat WO.

Den tidigare summan var svår för föreningarna att förstå varför vi istället återgår till att
skriva summan, den tidigare summan skulle ha blivit 148 kr resp 74 kr men för
avrundningens skull så föreslås 150 resp 75.
Sista stycket förtydligar så att man inte som förening ska kunna erhålla ersättning vid
trippelmöte om motståndarna lämnar wo i sin andra bortamatch mot samma lag.
2 kap 30 §

Ersättning gällande resekostnader

Förening som utesluts eller utgår ur av distriktet administrerad tävling skall ersätta övriga lag i
samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller det lag
som utgått ur tävlingen. Ersättningens storlek beräknas i enlighet med extra avgift enligt distriktets
WO-bestämmelser.
2 kap 30 §

Ersättning gällande resekostnader

Förening som utesluts eller utgår ur av distriktet administrerad tävling skall ersätta övriga lag, som
fullföljt tävlingen, i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det
uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
Ersättningens storlek beräknas i enlighet med extra avgift enligt distriktets WO-bestämmelser.
Berörda föreningar skall ersättas i direkt anslutning till att tävlingen är färdigspelad.
Betalning sker mot faktura, min 10 dgr netto, från berörd förening
Detta gäller ej om förening utesluts till följd av WO, då sker fakturering av VFF, se WObestämmelser.

Ett förtydligande att det är föreningarna som ska fakturera när en förening hoppar av en
serie eller utesluts av annan orsak än WO.
1§

Speltid

Speltiden regleras i VFF:s matris gällande barn- och Ungdomsfotboll.
1§

Speltid

Speltiden regleras i VFF:s matris gällande barn- och Ungdomsfotboll samt för divisionsspelets nivå
1 och 2 i de tävlingarnas föreskrifter.

11 §

Tillgång till matcharena m.m.

Bollar:
Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla minst fem matchbollar och en tryckmätare.
Herrar och Damer spelar med bollstorlek 5
Bollstorlek för barn- och ungdomslag regleras i TB för ungdomsfotbollen.
11 §

Tillgång till matcharena m.m.

Bollar:
Arrangerande förening ska till domare tillhandahålla minst fem matchbollar och en tryckmätare.
Herrar och Damer spelar med bollstorlek 5
Bollstorlek för barn- och ungdomslag regleras i TB för ungdomsfotbollen samt för divisionsspelets
nivå 1 och 2 i de tävlingarnas föreskrifter.

4 kap 18 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.

Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väderoch/eller planförhållanden ska fattas av planägaren eller domaren.
Om match efter överenskommelse mellan lagen uppskjutes av annan anledning och ingen ansökt
matchändring beviljats ska matchen spelas under kommande omgångsintervall. Om
domartillsättaren inte ser det möjligt att tillhandahålla domare får:
- match i seriespelet i seriepyramiden gällande senior dam och herr ej skjutas upp.
- match i divisionsspelet 1 och 2 domartillsättas av hemmalaget.
Hemmalaget ansvarar för att inhämta domartillsättarens godkännande samt meddela
tävlingsstyrelsen om ny speldag.
Matchändringsavgift gäller enligt 2 kapitlet 21§.
Match som lämnas ospelad räknas som WW och bestraffas enligt gällande bestämmelse om WW

4 kap 18 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.

Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väderoch/eller planförhållanden kan endast fattas av planägaren eller domaren.
Om match efter överenskommelse mellan lagen uppskjutes anses match flyttats utan beviljad
matchändring, se 2 kap 21 §.

Vi vill förtydliga att föreningar inte kan skjuta upp en match, de kan endast ansöka om
matchändring.
Då divisionsspelet div 1 och 2 inte har ”sista speldag” så kan regeln kortas ner.

4 kap 24 §

Planstorlek

Spelplan gällande seniorer:
Föreningen ska spela sina hemmamatcher på av VFF godkänd plan som ska vara minst 100 x 60
meter och som störst 110 x 70 meter.
Spelplan gällande barn- och ungdom, se ”Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll”
4 kap 24 §

Planstorlek

Spelplan gällande seniorer samt tävling för rekommenderade åldrar i divisionsspelets div 1 och 2:
Föreningen ska spela sina hemmamatcher på av VFF godkänd plan som ska vara minst 100 x 60
meter och som störst 110 x 70 meter.
Spelplan gällande barn- och ungdom, se ”Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll”

7 kap 3 §

Bestraffningsorgan

DPU beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i sin egenskap
av tävlingsstyrelse samt i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s, och i
förekommande fall VFF:s, tävlingsregler.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska VFF:s TK
besluta om vilket av dessa organ som ska besluta i ärendet.
TK har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av kommittén fastställda
tävlingsärenden. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos TK inom två
veckor från den dag beslutet meddelats.
7 kap 3 §

Bestraffningsorgan

DPU beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
TK eller FK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i sin
egenskap av tävlingsstyrelse samt i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s,
och i förekommande fall VFF:s, tävlingsregler.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska, TK
gällande fotboll och FK gällande futsal, besluta om vilket av dessa organ som ska
besluta i ärendet.
TK resp FK har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av sin kommittés fastställda
tävlingsärenden. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos TK resp FK inom
två veckor från den dag beslutet meddelats.

Tillägg av FK och Futsal då Futsals TB (FTB) hänvisar till kapitel 7 gällande ärendehantering.

Förslag till ”Justerad och förtydligad text” i FUTSALS TB

Förening som lämnar WO vid bortamatch skall utöver ordinarie straffavgift till SDF inbetala en
extra avgift motsvarande antal mil T/R som bortamatchen skulle ha medfört från WO-lämnande
föreningens adress till spelplatsen, multiplicerat med (Skattefria reseersättningsnivån x 4) kronor.
I serie med sammandrag räknas antalet mil för de lag som fått WO samt laget som lämnat WO.
Gäller samtliga av VFF:s tävlingar oavsett antal möten lagen emellan.
Hemmalaget/sammandragsansvarige kan efter framställan till SDF erhålla ersättning för
reskostnader i samband med matcher mot laget som lämnat WO. I ett sammandrag skall samtliga
lag som deltar ersättas för sina resor.
Förening som lämnar WO vid bortamatch skall utöver ordinarie straffavgift till SDF betala en extra
avgift motsvarande antal mil T/R som bortamatchen skulle ha medfört från WO-lämnande
föreningens adress till spelplatsen multiplicerat med 150 kronor i distriktsserierna herr respektive
dam och 75 kronor i övriga tävlingar.
Den extra avgiften, när den är erlagd, utbetalas sedan till hemmalagets förening om de i tävlingen
spelat fler bortamatcher än hemmamatcher mot laget som lämnat WO.
Gäller samtliga av VFF administrerade tävlingar oavsett antal möten lagen emellan.

Justeras för att följa samma som fotbollens reglemente.
2 kap. 25 §

Ersättning gällande resekostnader

Förening som utesluts eller utgår ur av distriktet administrerad tävling skall ersätta övriga lag i
samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det uteslutna laget eller det lag
som utgått ur tävlingen. Ersättningen beräknas i enlighet med extra avgift enligt distriktets WObestämmelser.
Endast lag som fullföljer tävlingen har rätt att erhålla ersättning enligt ovan.
Förening som utesluts eller utgår ur av distriktet administrerad tävling skall ersätta övriga lag, som
fullföljt tävlingen, i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot det
uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
Ersättningens storlek beräknas i enlighet med extra avgift enligt distriktets WO-bestämmelser.
Berörda föreningar skall ersättas i direkt anslutning till att tävlingen är färdigspelad.
Betalning sker mot faktura, min 10 dgr netto, från berörd förening
Detta gäller ej om förening utesluts till följd av WO, då sker fakturering av VFF, se WObestämmelser.

Justeras för att följa samma som fotbollens reglemente.

