Förslag Fair Play 2020 och 2021
Bakgrund
Göteborgsfotbollen upplever ett matchklimat som behöver förbättras. För ändamålet
bildades Hösten 2017 en arbetsgrupp bestående av representanter från föreningarna,
domarna och Göteborgs Fotbollförbund.
Till säsongen 2019 infördes ett nationellt s.k. Fair Play-system för senior- och juniorfotboll
där lagen tilldelas poäng utifrån händelser under matchen (såsom varningar och
utvisningar) som domaren redovisar i sin domarrapport och som automatiskt sammanställs
i en Fair Play tabell. Ställning kommuniceras fortlöpande på GFF:s hemsida under rubriken
serier – Fair play-liga.
Till säsongen 2020 så kopplas åtgärder (belöningar och bestraffningar) till Fair Play-trappan
enligt nedan. Vissa åtgärder kräver förändringar i Svenska Fotbollförbundets
Tävlingsbestämmelser och kan därför införas tidigast till säsongen 2021 och förutsätter
dessutom ett framgångsrikt motionsarbete mot SvFF Representantskap. Dessa åtgärder
anges nedan i grå kursiv stil.
Det är generellt önskvärt med en nationell enhetlighet och samordning mot andra
distriktsförbund och då speciellt andra storstadsdistrikt som Stockholm och Skåne. Det
viktigaste är dock att vi får infört Fair Play-trappan inför säsongen 2020 varför ev.
samordning kan få anstå till 2021 om så är nödvändigt.
Fair play-nivåer
Följande händelser ligger till grund för poängskalan i Fair Play systemet:
•
•
•
•
•
•

1 poäng: Varning
2 poäng: Målchansutvisning
3 poäng: Varning + varning = lindrig utvisning
3 poäng: Varning + målchansutvisning
4 poäng: Grov utvisning
5 poäng: Varning + grov utvisning

Vid fyra tillfällen under året sker en avstämning av läget, då också vilka typer av åtgärder
som skall ske bestäms. Underlag för detta är den kvot per lag som räknas fram.
1. Nivå 1 under 1,0 poäng/snitt per match (mindre än 22 poäng totalt baserat på 22 matcher)
2. Nivå 2 mellan 2,0–3,5 poäng i snitt/match (44–77 poäng totalt baserat på 22 matcher)
3. Nivå 3. Mer än 3,5 poäng/match (mer än 77 poäng totalt baserat på 22 matcher)
Göteborgs Fotbollsförbunds Tävlingskommitté (TK) beslutar vilka sanktioner/åtgärder som
skall utdömas på resp. avstämning. Minst en åtgärd skall utdömas per avstämning.
Beslutade åtgärder redovisas löpande på GFFs hemsida. TK:s beslut kan överklagas till
GFF:s styrelse och i nästa instans till Svenska Fotbollförbundet.

Avstämning 1 efter ca 5 omgångar
För förening med mer än 3,5 poäng i snitt kan följande sanktioner/åtgärder utdömas:
•
•
•
•
•

•
•

Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på
domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. Matchvärdens uppgifter
beskrivs i Matchguiden.
Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. Lagvärdens uppgifter beskrivs i
Matchguiden.
Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får
betala (500 kr/match)
Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till
nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt
har en-domarsystem)
Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där
föreningen får stå för merkostnaden.
Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett
uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan.
Handlingsplanen skall godkännas av TK.

Avstämning 2 efter ca 10 omgångar
För förening med mer än 3,5 poäng i snitt kan följande sanktioner/åtgärder utdömas:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på
domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. Matchvärdens uppgifter
beskrivs i Matchguiden.
Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. Lagvärdens uppgifter beskrivs i
Matchguiden.
Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får
betala (500 kr/match)
Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till
nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt
har en-domarsystem)
Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där
föreningen får stå för merkostnaden.
Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett
uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan.
Handlingsplanen skall godkännas av TK.
Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan”.
Förening ådöms ett poängavdrag på 2 poäng.

Avstämning 3 efter ca 15 omgångar

För förening med mer än 3,5 poäng i snitt kan följande sanktioner/åtgärder utdömas:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på
domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
Tvingas utse en matchvärd till sina hemmamatcher. Matchvärdens uppgifter
beskrivs i Matchguiden.
Tvingas utse en lagvärd till sina bortamatcher. Lagvärdens uppgifter beskrivs i
Matchguiden.
Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får
betala (500 kr/match)
Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till
nästa avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt
har en-domarsystem)
Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där
föreningen får stå för merkostnaden.
Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett
uppföljningsmöte (inom 2 Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet
efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin
handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.
Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan”.
Förening ådöms ett poängavdrag på 2–4 poäng.
Föreningen kan uteslutas.

Avstämning 4 efter seriens slut
För förening med mer än 3,5 poäng i snitt kan följande sanktioner/åtgärder utdömas:
•
•

•
•

Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på
domaren (Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.
Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett
uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan.
Handlingsplanen skall godkännas av TK.
Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng.
Föreningen kan uteslutas ur serien.

Inför nästa års seriespelspel gäller även följande:
•
•
•

Förening i kategori 1 erhåller en reduktion av anmälningsavgiften på 500 kr till nästa
års seriespel.
Förening i kategori 2 har ordinarie anmälningsavgift.
Förening i kategori 3 erhåller en i förhöjd anmälningsavgift på 5000 kr till nästa års
seriespel.

På GFF:s Repskap efter avslutad säsong summeras matchklimatet och Fair play-utfallet. Fair
Play-pris utdelas till bästa herrlag, damlag, herrjuniorlag och damjuniorlag.

Andra åtgärder som kommer att genomföras 2020
Utöver ovanstående åtgärder kopplade till Fair Play-trappan så kommer Göteborgs
Fotbollförbund att löpande under året tillsätta matchobservatörer och domarobservatörer
som bildar sig en uppfattning om hur verksamheten fungerar och vilken stämning som
råder.
På våra spelordningsmöten inför säsongen kommer en stor del ägnas åt matchklimatet.
Föreningarna skall representeras av ordförande, tränare och lagkapten, domarsidan av
domare och domarcoach. Där kommer Matchguiden som bl.a. innehåller en uppdaterad
version Nolltolerans att presenteras och jobbas med utifrån att gemensamt skapa ett gott
matchklimat.
För kunna ha åtgärden att sätta in Match- och lagvärdar i Fair Play-trappan så föreslår vi att
dagens formulering om ”Lagvärdar” i TB 37 § ändras från ”skall” till ”rekommenderas”
samt att det omfattar både ”Match- och Lagvärdar”. Match- och lagvärdsvästar utdelas till
lagen på spelordningsmötena.
På ungdomssidan fortsätter arbetet som sjösattes 2019 med Matchguiden för barn- och
ungdom och domarfria matcher i 7 mot 7 fotbollen.

Andra önskvärda förbättringar
I arbete har det också framkommit olika förbättringsförslag som gruppen ställt sig positiva
till men ej ännu beslutats eller prioriterats. Dessa är:
•
•

Undersöka möjligheten att snabba upp våra beslutsrutiner och då framförallt i slutet
av säsongen/tävlingsåret.
Införa ett individuellt avstängningssystem som är progressivt (ackumulerade varningar)

Andra punkter som diskuterats
2-domarsystem har diskuterats men behöver utvärderas mer innan det kan vara aktuellt i
senior- och juniorfotbollen. Det skulle innebära stora förändringar i domarens arbetssätt och
därmed i utbildning etc. För de åldrar där Föreningsdomare tillämpas fortsätter det att vara
en rekommendation att använda 2-domarsystem.

