UPPLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Domarkommittén i Upplands Fotbollsförbund har till styrelsen framtagit ett förslag avseende
tillsättning av domare i all 11 mot 11-fotboll till säsongen 2020. Upplands FF:s styrelse har sedermera
lagt en motion om detta till repskapet.
Motionen innebär följande.
-

UFF tillsätter samtliga matcher inom spelformen 11 mot 11. Dvs från 15 år och uppåt.
UFF ansvarar för utveckling/coachning av dessa domare.

Detta innebär att domarna får en större variation av matcher i sitt dömande. SvFF har beslutat att
alla domare som dömer 11 mot 11 skall vara utbildade distriktsdomare, vilket innebär att
utbildningen hålls av SvFF-utbildade instruktörer och resulterar i större kvalitetssäkring av domarna.
Spelformen 9 mot 9 förblir oförändrad.
För föreningarna medför denna förändring, bortsett från tillsättningen, en högre kvalitet på domarna
där rätt domare dömer rätt matcher.
Vid tillsättningen kommer domare från respektive förenings närområde vara prioriterade.
Bakgrund
Under 2019 har Domarkommittén, DK, gjort en omfattande undersökning bland distriktets föreningar
avseende domartillsättningen inom ungdomsfotbollen i spelformerna 9 mot 9 och 11 mot 11.
Resultatet visade att en majoritet av föreningarna påvisade problem med att själva tillsätta domare
till sina matcher där man spelar 11 mot 11, för vissa föreningar var problemet akut medan andra på
sikt såg problemet, och att det därför fanns ett önskemål om att UFF skulle överta denna tillsättning,
vilket föranledde det bifogade förslaget till styrelsen.

Utredning
Rekrytering
De flesta idrotter i Uppland har idag stora problem att rekrytera nya domare till sina verksamheter.
Inom ishockeyn är den så pass akut att matcher riskerar att ställas in under denna säsong, se artikel i
UNT 191119. Fotbollen är ännu inte i denna sits, men även här märks svårigheterna att få in nya
domare, och behålla dem i verksamheten av. Orsakerna till varför denna situation har uppkommit är
flera, klimatet på planen har blivit hårdare, det finns ingen som följer upp eller stöttar domarna efter
jobbiga matcher etc.
Samma problem ser vi i hela landet, där två av tre domare slutar under eller efter sin första säsong
som rättskipare. Övergången från ungdomsfotboll till seniorfotboll är en annan förklaring till varför
färre ungdomar fortsätter att döma. Under 2019 gick 25 personer grundkursen för att bli
distriktsdomare, medelåldern låg på 25 år. Kan UFF tidigare börja arbeta med ungdomsdomarna
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skulle medelåldern sannolikt sänkas och övergången från ungdomsfotboll till seniorfotboll bli
mjukare med anpassad matchning för respektive domare.
Arbetsklimatet
De flesta matcher i Uppland döms av en ensam domare. Det är naturligt att misstag begås och
domsluten ibland blir fel, precis som spelarna missar passningar och målchanser. Misstag begås på
alla nivåer, men i sakens natur ligger att dessa är fler och mer frekventa desto längre ner i
seriesystemet man kommer, såväl på spelarsidan som på domarsidan.
Antalet bestraffningsärenden hos Disciplinnämnden har fortfarande en åldersgrupp som sticker ut
och det är ungdomsfotbollen pojkar 15-19 år. Senast UFF tillsatte P16/17, 2017, rapporterades 14
grova utvisningar för den serien. Under 2018 och 2019 har endast fem ärenden inkommit för samma
serie. Att Uppland, till skillnad från övriga distrikt i landet, skulle vara mer förskonade från olämpligt
uppträdande och allvarligt otillåtet spel är högst osannolikt. Istället framkommer det att domarna
väljer att inte rapportera efter att ledare pratat med domaren efter matchen, att domarna väljer att
inte bestraffa eftersom de är i samma ålder som spelarna och känner sig hotade om de anmäler. Det
finns ett stort mörkertal här och det är allvarligt ur såväl domar- som spelarhänseende eftersom det
är samtligas arbetsmiljö som man ska kunna känna sig trygg i.
Språkbruket på fotbollsplanen speglar samhället, tonläget är högre och uttrycken grövre än för 10-15
år sedan. Missnöjet riktas ofta mot domaren och gränserna flyttas fram för varje säsong för vad som
accepteras. Konsekvensen av detta blir att många unga domare slutar att döma vilket på sikt
resulterar i att flera föreningar inte har några domare som kan eller vill döma i spelformen 11 mot
11, vilket är förödande. Ett scenario som då kan uppstå är att föreningar väljer att inte anmäla ett lag
till seriespel just på grund av svårigheterna med att tillsätta domare till matcherna.
Arbetssätt idag
Domarkommittén, DK, tillsätter i dagsläget domare till samtliga seniormatcher inom distriktet. Under
de senaste åren har en väl fungerande verksamhet vuxit fram där domarna på samtliga nivåer har en
personlig coach eller fadder. Detta innebär att Uppland fått en högre kvalitet på domarkåren och där
rätt domare till rätt match tillsätts.
Samtidigt utvecklas domare snabbare genom att få rätt skolning redan från början avseende många
väsentliga delar i domarskapet, vilket på sikt resulterar i att Uppland får fram fler elitdomare. Skulle
tillsättningen för spelformen 11 mot 11 ske från UFF kommer fler unga domare tidigare fångas upp
och matchas rätt samt få kontinuerliga matchobservationer.
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Sammanfattning
Det är positivt att flera föreningar idag klarar av att hantera domartillsättningen till sina matcher i
spelformen 11 mot 11. Dessvärre är det långt ifrån alla som känner sig tillfredsställda över den
möjligheten. Vid tillsättning från UFF:s sida tillsätts domarna via Fogis där domarna själva får logga in
och titta vilka matcher de har. Detta skulle minska föreningarnas administrativa uppgifter.
Vidare får samtliga domare som ska döma 11 mot 11 genomgå hel grundutbildning med av SvFF
utbildade instruktörer för att därefter klassificeras som distriktsdomare. Något som med stor
sannolikhet kommer resultera i bättre kvalitet på domarna.
Den största rekryteringsbasen för nya distriktsdomare är föreningarna och dess föreningsdomare.
Genom att tidigare börja utveckla dessa domare kommer övergången från ungdomsfotboll till
seniorfotboll bli smidigare och resulterar förhoppningsvis i att fler domare fortsätter.
Arbetsklimatet för domarna blir hårdare och gränserna för vad som accepteras flyttas fram. Genom
fler matchobservationer från domarobservatörer och rätt domare på rätt match kan vi
förhoppningsvis få bukt med ett växande problem, tillsammans med föreningarna.
En separat domartillsättningsavgift på 800 kronor per lag. Denna avgift läggs inte tillsammans med
anmälningsavgiften. En matchändringsavgift införs, vilken innebär att ändringar fram till 14 dagar
innan matchen är gratis. Därefter debiteras 150 kr per flyttad match, som betalas av den förening
som orsakat förseningen. Förslaget skall dock ses i sin helhet, där målsättningen är att få bättre
domare som dömer längre samt ett bättre klimat på fotbollsplanerna.

Johan Richt
Ledamot, Domarkommittén
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Bilaga till DK:s förslag om domartillsättning 11-11 ungdom.
Om beslutet om tillsättning av 11-11 fotboll (15-17år) går igenom så kommer
följande ändringar att göras i tävlingsbestämmelserna (justeringar i rött):

2 kap. – Tävlingens genomförande
19 §

Spelordning
Upplands FF har beslutat:
Gällande serier för Ungdom 13–17 år.
Spelordning fastställs av UFF:s TK.
Föreningarna i serien kontaktar varandra och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart:
13-14 år - senast den 31 mars.
15-17 år – senast den 15 mars.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.

21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Upplands FF har beslutat:
att i distriktsserierna Herr 4–8, Dam 3–5, Junior, F17-19 år samt i SvFF-serier som administreras av
UFF, kan DpN medge ändrad matchdag endast på grund av omständighet som kommit till
arrangerande eller gästande lags kännedom efter spelordningens fastställande. Skriftlig framställning
om att få ändra matchdag ska göras på Upplands Fotbollförbunds hemsida på därför speciellt
framtagen blankett. Skäl till den önskade ändringen ska anges.
Gällande herr 4 – 7: Matchändring är gratis fram t.o.m. 15 mars.
Gällande dam 3 – 4: Matchändring är gratis fram t.o.m. 15 mars.
Gällande övriga senior/junior serier där UFF tillsätter domare:
Matchändring är gratis fram t.o.m. 31 mars.
Därefter är avgift för matchändring 500 kr som betalas av den förening som orsakat ändringen.
Vid matchändring senare än 7 dagar före fastställd speldag uttas dubbel matchändrings avgift.
Gällande ungdomsmatcher där UFF tillsätter domare: Matchändring gratis fram tills
14 dagar innan match. Därefter 150kr som betalas av den förening som orsakat ändringen.
Är det fråga om tävling med lag från annat/andra distrikt ska framställningen inges till det SDF som är
tävlingsstyrelse. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i TB 2 kapitel 20 och 21 §§.
att i herr div 4-8 och dam div 3-5 ska alla matcher från våren vara spelade innan första inplanerade
omgång på hösten och i övrigt ska flyttade matcher under hösten spelas före de två sista omgångarna i
aktuell serie.
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Matchflytt medges i distriktsserierna om förening har minst två (2) spelare som är på uppdrag
gällande distriktslag/landslag.Vid matchändring ska båda lagen vara överens om den nya matchtiden.
Vidare ska hemmalaget informera uttagen domare om den nya matchtiden.
Gällande Barn och Ungdomsfotbollen:
Matchändring är gratis för barn och ungdomsmatcher där UFF inte tillsätter domare.
Föreningen justerar själv eventuella matchändringar i Fogis.
Detta förutsätter att inblandade lag är överens om matchändringen

33 §
33.2

Övriga avgifter
Övriga avgifter i Uppland
Upplands FF styrelse har beslutat enligt nedan:
Årsavgift/förening (Differentierad). Avser antal lag från 10 år och uppåt.
Antal lag:
Avgift:
0–2
3–5
6 – 10
fler än 10
Renodlad Futsal förening:
Renodlad Beach Soccer förening:

3000:4000:5000:6000:1500:1500:-

Avgift för domartillsättning 15-17 år
Administrationsavgift, matchändring
Administrationsavgift, matchändring sen
Dispensavgift / person
Depositions avgift, ny förening (2 år)
Anmälan: Tävlingsärende/tävlingsbestraffningsärende
Överklagansavgift
Tillståndsavgift, nationell, internationell
Årsavgift till Svenska FF
Vänskapsmatch (evenemang/arrangemang)
WO-avgift
Dubbel Bosättning
Lag som utgår/utesluts ur tävling/serie
* Avgiften återfås om anmälan bifalles.
Övriga avgifter faktureras föreningen.

800:500:1000:100:5000:2000:-*
1000:-*
350:500:100:Ny anmälningsavgift.
250:Se TB 2 kapitel 33.1 §.

Upplandscupen: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
Futsal: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
DM: Se Tävlingsföreskrifterna/Inbjudan
Efteranmälningsavgift/lag.

500:-

Lag som ändrat matchtid eller lämnat w.o. utan att meddelat domare och motståndare:
Ska betala ersättning till domare och motståndare om någon av dessa rest till matchen utan att ha blivit
meddelade om ändringen för matchen.
Beträffande domaren ska denne ersättas med restidsarvode och hela resekostnaden och till
motståndarlaget ska hela resekostnaden ersättas.
Alla matcher i seriens spelordning måste spelas för att laget ska anses ha fullföljt programmet.
Om laget ej fullföljer spelprogrammet utesluts laget och föreningen påföres straffavgift
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4 kap. – Genomförande av match
6§

Spelarförteckning (domarrapport)

Upplands FF har beslutat:
Senior: Spelarförteckningen ska innehålla namn (ej smeknamn) och funktion, högst sexton (16)
spelare varav fem (5) avbytare samt max sex (6) ledare.
Spelarförteckningen ska upprättas i Fogis samt skrivas ut därifrån.
Om spelare läggs till för hand efter det att spelarförteckningen upprättats och skrivits ut från Fogis så
måste man även skriva dit spelarens personnummer*.
*Om spelaren ej har erhållit fullständigt personnummer så räcker det med födelsedatum.
Angående Barn-, Ungdoms- och Juniorfotboll se gällande Tävlingsföreskrifter.
Gällande Herr div 4 och 5 samt Upplandscupen Herr och Dam.
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna omgående, dock senast 24 timmar efter avslutad
match rapportera till UFF 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 UFF.
Spelarförteckningarna förvaras av domare fram till 31 oktober.
Gällande Herr div 6, 7, 8, Dam div 3, 4, 5, Junior, F18-19, ungdom 15-17 år, DM Junior samt DM 1517år.
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna senast 48 timmar efter avslutad match rapporteras till
UFF via Fogis.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i
inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 96 timmar från matchdagen, vid uppenbart
skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till UFF.
Spelarförteckningarna förvaras av domare fram till 31 oktober.
Gällande övriga ungdomsserier 13 till 17 14 år samt DM ungdom 13-14 år.
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis. Bortalaget
lämnar över sin ifyllda och underskrivna spelarförteckning till hemmalagets ledare innan matchstart.
Hemmalagets och bortalaget spelarförteckning, som ska vara underskrivna av berörda föreningars
ledare, förvaras av hemmalaget i fram till 31 oktober samma år.
Gällande barnfotbollen 10 till 12 år:
Hemmalaget upprättar en original spelarförteckning.
Hemma- och bortalag (i den ordningen) fyller i sina uppgifter utan att avspark försenas.
Spelarförteckningen ska efter underskrift av berörda föreningars ledare och domaren, förvaras av
hemmalaget fram till 31 oktober samma år.
Aktuell spelarförteckning finns att ladda ner från Upplands Fotbollförbunds hemsida.
Följande gäller om spelarförteckningen hämtas i Fogis:
Bortalaget lämnar över sin ifyllda och underskrivna spelarförteckning till hemmalagets ledare innan
matchstart. Hemmalagets och bortalaget spelarförteckning, som ska vara underskrivna av berörda
föreningars ledare, förvaras av hemmalaget fram till 31 oktober samma år.
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