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Detta häfte är tänkt som en guide/lathund som du kan använda under säsongen. Detta dokument ersätter
inte på något sätt den information som finns i regelverket och på HFF hemsida angående tävling, utan är
tänkt som en hjälp för att snabbt kunna hitta en kort förklaring av olika begrepp och var man hittar mer info
om dessa begrepp.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar som kan ske efter att detta skrivs. Detta dokument uppdateras
kontinuerligt. Den version som finns på hemsidan är den senast uppdaterade. Varje ny version dateras, se
datum på första sidan.
Aktuella uppgifter och det som ytterst gäller står på HFFs hemsida www.svenskfotboll.se/halland
alternativt på SvFFs hemsida.
Föreningen ansvarar för att föreningens ledare, spelare och supportrar har kännedom om den
information som gäller generellt och för de tävlingar som föreningens lag deltar i samt att regelverket
följs.
Gällande tävlingsbestämmelser i sin helhet anges i tävlingsbestämmelser (TB),
representationsbestämmelser (RB) och i spelregler för fotboll/barn- och ungdomsfotboll samt i vissa
tävlingar även tävlingsföreskrifter och inbjudan.
Okunskap bland ledare fråntar ej föreningen ansvar!

HFF styrelse
Cristel Brorsson
Johan Larsson
Mikael Hansson
Andreas Ivarsson
Eva Marie Bylander
Frida Lager
Patrik Annervi

Ordförande och ledamot i HFF anläggningsgrupp
Styrelseledamot och ledamot i FöK, sammankallande i Fair play gruppen
Styrelseledamot och ordförande i Tävlingskommittén (TK) samt ledamot i HFF herrgrupp
Styrelseledamot och ordförande i FoK
Styrelseledamot och sammankallande i HFF FöK
Styrelseledamot och ledamot i FoK
Vice ordförande och ledamot i TK samt HFF herrgrupp

Verksamhetsidé
HFF har till uppgift att främja fotbollsintresset samt stärka, utveckla och administrera fotbollen i Halland.

Vision
Halland ska vara landets ledande distriktsförbund inom fotbollen.
Fotbollen i Halland ska vara för alla, överallt, i en trygg och utvecklande miljö.

Värdegrund
•
•
•
•
•

Fotbollen i Halland präglas av öppenhet och demokrati.
Fotbollen i Halland präglas av glädje och engagemang.
Fotbollen i Halland är öppen för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning, ursprung eller
funktionsnedsättning.
Alla ska utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att vara med.
Fotbollen i Halland präglas av respekt för alla, av medmänsklighet och fair play mot varandra på och vid
sidan av planen.

HFF organisation

Kansli
Kansliets öppettider
Avvikelser förekommer

måndag - torsdag
fredag

08:30 – 16:30
08:30 – 14:30

Besöks- och postadress

Andersbergsringen 104
302 55 Halmstad

Telefon

035 - 265 20 20

Bankgiro

683-3693

Organisationsnummer

849200-0917

E-post

info@hallandsff.se

Följ oss på hemsidan

www.svenskfotboll.se/halland

Facebook

Kontaktpersoner
Distriktschef
Peter Upphoff

peter@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 24

Domaransvarig och disciplinärenden
Jörgen Ahlgren

jorgen@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 25

Ekonomi
Annicka Olsson

Annicka.olsson@skaneboll.se

tel. 040 – 59 02 11

Kommunikatör och hemsidesansvarig
Thomas Johansson
thomas@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 26

Tävlingsansvarig
Gert-Inge Svensson

gertinge@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 21

Utbildningsansvarig, administrativt
Malin Höglin

malin@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 22

Utbildningsansvarig, operativt
Anna Lundkvist

anna@hallandsff.se

tel. 035 – 265 20 23

Mötesforum
Inom HFF genomförs en rad olika mötesforum varje år. Vissa forum är beslutande, andra är rådgivande och
några är informationsmöten. Det kan också förekomma en blandning av de tre formerna t.ex. innehåller
både årsmöte och representantskap informationspunkter.

Beslutande möten
Årsmöte, se stadgar §§ 7-16
Detta är det högst beslutande organet inom HFF. Mötet hålls en gång om året, vanligtvis i mitten på februari.
Här sker personval till styrelsen, valberedningen, disciplinnämnden och revisorer. Beslut om HFF förvaltning av
verksamhet och ekonomi samt verksamhetsplan och budget för kommande år.
Vid årsmötet har föreningar 1-3 röster beroende på hur många lag respektive förening haft lagförsäkrade
föregående år. Föreningen har möjlighet att utse två ombud som representerar föreningen vid årsmötet.
Ombuden skall vara medlemmar i föreningen och föreningen fördelar själv sina röster på de två ombuden.
Röstning vid årsmöte sker via fullmakt. Fullmakten skall vara undertecknad av en av föreningens
firmatecknare. Om båda ombuden är firmatecknare och ingen annan i föreningen innehar den rollen så skall
någon annan styrelseledamot underteckna fullmakten. Motion till årsmötet skall vara HFF tillhanda senast 15
december och undertecknad av föreningens firmatecknare/ordförande. Mer information om årsmötet finns
att läsa i stadgarna.
Distriktsstyrelsen, se stadgar §§ 22-25
Distriktsstyrelsen är det organ inom HFF som tar beslut under verksamhetsåret när inte årsmötet eller
representantskapet är samlat. Styrelsen sammanträder vid ca 10 tillfällen/år. I stadgarna framgår vad styrelsen
har för uppdrag att ta beslut om. Styrelsen väljs av årsmötet och består av 7 personer varav en är ordförande.
Ordförande och tre ledamöter väljs vid varje årsmöte.
Presidium, se stadgar § 22
Presidiets ansvar är att förbereda styrelsemöten samt ta beslut i löpande frågor där inte distriktschef har
mandat och är av den art att det inte krävs styrelsebeslut.
Representantskap, se stadgar §§ 17-21
Representantskapet är det organ inom HFF som beslutar i tävlingsfrågor kopplade till TB och RB. Alla
föreningar har varsin röst vid representantskapet och de 7 ledamöterna i HFFs styrelse har varsin röst.
Föreningens representant och suppleant till denne utses av föreningens årsmöte och skall ingå i föreningens
styrelse. Närvarande representanter utgör röstlängd. Röstning får ej göras med fullmakt. Anmälan till
representantskapet skall göras senast den 30 september. Motion till representantskapet skall vara HFF
tillhanda senast samma datum undertecknad av föreningens utsedda representant. Motionerna skall kopplas
till paragrafer i TB och/eller RB alternativt till seriesammansättning för representationsserier.
Representantskapets genomförande regleras också i stadgarna.
Kommittéer och kansli, se stadgar § 23 och TB 7 kap §§ 2-3
De kommittéer som HFF styrelse väljer att tillsätta tar också beslut utifrån den delegationsordning som
distriktsstyrelsen beslutar om. De beslut som tas i kommittéerna skall alltid godkännas av styrelsen. Vilka
kommittéer som för tillfället används inom HFF framgår av organisationsskissen på sida 2. Även kansliet har
mandat att ta vissa löpande beslut, också det utifrån delegationsordningen. Tävlingskommittén är tävlingsjury
inom HFF och tar beslut i tävlingsärenden kopplade till tävlingar som arrangeras av HFF.
Disciplinnämnd (DpN), se stadgar § 23 och TB 7 kap § 3
Disciplinnämnden tar beslut i disciplinärenden. DpN väljs av årsmötet och består av ordförande och 4
ledamöter. DpN sammanträder oftast över telefon, en gång/vecka under tävlingssäsong, i övrigt vid behov.

Rådgivande möten och informationsmöten
Arbetsgrupper
Under TK och UK finns ett antal arbetsgrupper. Dessa leds av sammankallande för respektive grupp.
Arbetsgruppernas ansvar är att arbeta med och förbereda frågor inom sitt respektive ansvarsområde och
presentera det för TK respektive UK. Arbetsgrupperna föreslår också beslut för respektive kommitté.

Dialogmöten/Nätverk
Olika grupper inom HFF bjuder också in till olika former av dialogmöten/nätverk. Dialogmöten/Nätverk som är
igång är följande:
• Ordförandedialoger
• Utbildningsdialoger
• Dialogmöte kring barn- och ungdomsfotbollen genomförs två gånger om året på tre olika platser och
riktar sig till föreningens ungdomsansvarige/ungdomssektionens ordförande.
• Dialogmöte med kanslipersonal, eller annan person i föreningen som kan delta på dagtid, genomförs
vid två tillfällen/år på fyra olika platser.
• Kvinnligt nätverk riktar sig till kvinnliga ledare och är ett led i att rekrytera och behålla kvinnlig ledare.
Tävlingsinformation
TK kallar varje vår föreningsledare kopplade till seniorlag till en kväll med tävlingsinformation. Där presenteras
nyheter inför året. För ungdomslag ges denna information vid dialogmöte.

Kommunikation
Kommunikation är knepigt att få till så att alla inblandade parter känner sig nöjda. HFF kommunicerar med
föreningarna via ovanstående mötesforum samt genom hemsida, nyhetsbrev och e-post utskick.
För att undvika för mycket e-post utskick försöker vi att använda nyhetsbrevet som utkommer nästan varje
vecka. Allt som skickas ut via e-post eller i nyhetsbrevet finns också på HFF hemsida. Nyhetsbrevet går ut till
alla föreningars informationsadress och drygt 2000 personer. Var och en som är intresserad av att få HFF
nyhetsbrev kan själv gå in på hemsidan och beställa det.

HFF hemsida

www.svenskfotboll.se/halland

På startsidan finns en blå meny högst upp med följande rubriker förutom HEM som tar dig tillbaka till
startsidan samt en sida där du kan göra ANMÄLAN TILL UTBILDNING, MÖTEN MM.
DOMARE

FÖRENING

HFF INFO

TÄVLING

UTBILDNING

Under denna menyrad finns en s.k. storkampanj, där vi visar det som för tillfället är aktuellt och/eller sådant vi
vill slå ett extra slag för. Innehållet i storkampanjen ändras över tid. Det mesta finns dock kvar på hemsidan
under någon av ovanstående rubriker.
Till höger om storkampanjen finns en blå ruta där det finns genvägar till några sidor, de är fetmarkerade
nedan. Där finns också möjlighet att anmäla sig till HFF nyhetsbrev.
Här nedan listas undersidor till ovanstående rubriker. Detta framgår även i webkartan som finns tillgänglig
längst ner på varje sida.
DOMARE
FÖRENING
HFF INFO
TÄVLING
UTBILDNING
Arvoden

Affärsutveckling

Kontakta oss

Tävling 6-12 år

Utbildningsinfo

Arvodesblankett

Anläggning

HFF verksamhets-

Spelform 3mot3

Lathund Utbildning

Beställning av domare Dialogmöte

kalender

Spelform 5mot5

Spelare

till träningsmatch

Diplomerad förening

Avgifter

Spelform 7mot7

Seniortränare

Bli fotbollsdomare

Energifonden

Dokumentbank

Tävling 13-19 år

Styrelse

Dagens domare

Fair play & respect

Fokusförändring

Spelform 9mot9

Inspirationsutbildning

Domarcoacher och

Fotbollsallianser

Försäkringar

Spelform 11mot11

SISU idrottsutbildarna

domartillsättare

Fotboll Fitness

GDPR

Senior

Fotbollsportalen

Domarinloggning till

Föreningsuppgifter

HFF stadgar

Futsal

SvFF tränarutbildning

FOGIS

Föreningsärenden

Utmärkelser

Tävlingsbestämmelser SvFF målvaktstränar-

Domarklubbar

Jämställdhet och

Tävlingskväll

Domarlista förening

Mångfald

5 heta helgtips

Ej tillsatta matcher

Min Fotboll

Helgsummering

utbildning

Regelprovsgeneratorn Ny förening

Fredagsintervjun

Spelregler för fotboll

Representantskap

Tävlingar i Halland med tillstånd

SvFF Domarsida

SROI

Utlåning av amatör med dubbel bosättning

Tävlingsföreskrifter

UEFA F17-EM 2020

Resultatrapportering

Utbildningar

Årsmöte

Ansökan om matchändring

Anmälningar till utbildningar, möten mm.

FOGIS

Spelare – Här finns alla utbildningar och läger som rör
spelarutbildning.
Tränare – Här finns utbildningar som rör all ledare- och
tränarutbildning. Grönt kort - Leda Laget, SUP-utbildningar,
SvFF tränarutbildningar mm.
Förening – Här finns alla möten mm som rör föreningar.
Årsmöte, Representantskap, dialogmöten, kansliinformation
mm.
Domare – Här anmäler domare sig till de utbildningar eller
fortbildningar som är aktuella för dem.
Övrigt – Här ligger utbildningar som gäller anläggning och
möten eller träffar som rör HFF internt.

Registrering/Övergångar
Matcher idag
Orapporterade matcher
Matchändringar
Avstängda spelare
Tävlingar SvFF/andra distrikt
Resultat och tabeller

Tävling

Här nedan har vi listat ett antal begrepp som vi vanligtvis får mycket
frågor om. Begreppen är angivna i bokstavsordning.
1 september-regeln, RB 4 kap § 3
Övergångsanmälan och nyregistrering av spelare, 15 år och äldre, måste vara gjord innan den 1 september för
att spelaren skall kunna delta under resterande höstsäsong i den nya föreningen. Detta gäller spel i serie och
kval mm.

9mot9 i ungdoms- och utvecklingsserier, TB 4 kap § 5
Vid seriematcher i ungdoms- och utvecklingsserierna (förutom i klass 1 herrar) finns möjligheten att lag kan
spela i spelformen 9mot9 om man inte får ihop fullt lag till spelformen 11mot11.

Anmälan till seriespel TB 2 kap § 12
Anmälan av lag till seriespel görs i FOGIS med utgångspunkt i de inbjudningar som skickas ut till föreningarna.
Sista datum för anmälan till respektive spelform och tävling framgår av tidplanen som du hittar längre bak i
detta dokument.

Avbruten eller uppskjuten match pga. spelplan, TB 4 kap §§ 18-19
Beslut om att skjuta upp eller avbryta match i samband med matchtillfället tas av domaren. Utgångspunkten
är att matchen skall återupptas samma dag. Kan inte matchen återupptas skall lagen komma överens om ett
datum och tid för matchens återupptagande. Meddelande om att matchen är uppskjuten eller avbruten
meddelas HFF, av hemmalaget, samtidigt som ny matchdag meddelas. Rekommendationen är att föreningarna
kommer överens om nytt datum för matchens återupptagande direkt på plats och kan då samtidigt stämma av
med domaren så att tiden passar domaren också. När ny tid är överenskommen meddelas HFF, av
hemmalaget. Matchen återupptas i samma matchminut som matchen avbröts. Först när matchen är
färdigspelad så fylls matchrapporten i. Spelare som är avstängd vid match som avbryts får ej spela när
matchen återupptas. TK kan alltid besluta om ny matchdag.
Avbryts matchen pga. ordningsstörning så regleras det i TB 6 kap §§ 9-10.
Uppskjuten match pga. annat, TB 4 kap. § 22
Skjuts matchen upp tidigare än vid matchtillfället skall hemmalaget meddela domaren och motståndarna så
snart som möjligt. Så snart domaren får besked om uppskjuten match skall domaren rapportera matchen
som uppskjuten i FOGIS. Hemmalaget ansvarar för att tillsammans med motståndarna komma överens om
en ny matchtid och att skicka in en ansökan om matchändring till HFF. Anledning till att skjuta upp matchen
kan vara att planägare inte tillåter spel, varningar för väderförhållanden som utgör risk för personskada
mm. Hemmalaget skall omgående ansöka om matchändring.

Avgifter, TB 2 kap § 13, TB 2 kap § 33 och stadgarna § 25 samt TB HFF bilaga 1
Styrelsen beslutar om tävlingsavgifter inför varje nytt verksamhetsår. För att föreningarna skall ges möjlighet
att få information om dessa inför sitt budgetarbete så har styrelsen som ambition att dessa är klara senast till
representantskapet. Oftast tas beslutet vid styrelsens sammanträde i oktober månad. Så snart beslutet är
taget finns de att hitta på HFF hemsida.
Du hittar avgifterna genom att använda bifogad länk eller gå in på HFF hemsida välj HFF Info i översta
menyraden och därefter väljer du Avgifter i den blå menyn till vänster.
Tävlingsavgifter. Via denna länk finns även information om domararvoden.

Beställning av domare till träningsmatch, TB 3 kap § 2
Beställning av domare till träningsmatch görs på avsedd blankett. När beställning av domare till träningsmatch
görs så är det samtidigt en ansökan om att få spela träningsmatch. Beställning av domare till träningsmatch är
möjlig att göra för lag med spelare som är 15 år eller äldre och endast i spelformen 11mot11. Övriga

träningsmatcher skall dömas av föreningsdomare och tillsättas av den egna föreningen. För matcher med
seniorlag eller ungdomslag som tillhör förbundsserier ska beställningen vara HFF tillhanda senast den 15
januari för vårens träningsmatcher och senast den 10 juni för sommarens träningsmatcher. För matcher med
övriga ungdomslag (15-19 år) ska beställningen vara HFF tillhanda senast 4 veckor innan matchen skall spelas.
Inkommer beställningen senare än ovanstående finns risk att domare inte kan tillsättas, vilket innebär att
matchen inte är godkänd för spel.

Distriktsmästerskap
I inbjudan till distriktsmästerskap, DM, anges förutsättningar för tävling och tävlingsföreskrifter. Dessa kan
skilja sig avseende DM för seniorer respektive ungdomar. Innan lag anmäls till DM uppmanas föreningens
ledare att läsa förutsättningar och tävlingsföreskrifterna noga så att alla är medvetna vad som gäller för just
denna tävling. Speltid 2 x 45, vid oavgjort förlängning 2 x 15 för senior, 2 x10 för ungdom. Är matchen inte
avgjord efter förlängning tillämpas straffsparksläggning.
Seniorer
DM för seniorer genomförs genom ett inledande gruppspel för att därefter fortsätta med utslagsmatcher
och avslutas med final. Inbjudan skickas till föreningarna och läggs samtidigt i dokumentbanken. Anmälan
görs i FOGIS from 1 september och senast 30 november. Observera att anmälan kan göras innan inbjudan
är utskickad.
Ungdom
DM för ungdomar, 17 och 19 år, genomförs som cupspel med utslagsmatcher och avslutats med final i
respektive åldersgrupp. Inbjudan skickas till föreningarna och läggs samtidigt i dokumentbanken. Anmälan
görs i FOGIS from 20 januari och senast 1 mars.

Domararvode, TB 4 kap § 32, TB HFF bilaga 2 och 3
Domarnas arvode, avseende distriktsdomare för seniorlag och herrjuniorlag, fastställs vid en förhandling
mellan SvFF och SFDF (Svenska Fotbolldomarförbundet). Oftast görs det var tredje år. Arvoden för övriga
domare fastställs vid en förhandling mellan HFF och HFDF (Hallands Fotbolldomarförbund). Dessa arvoden
gäller för utbildade distriktsdomare.
Föreningsdomare omfattas inte av dessa arvoden. Det är upp till varje förening att själv besluta om arvoden
eller annan ersättning till sina föreningsdomare.

Domare TB 4 kap § 29
Alla matcher kan dömas av 1, 2 eller 3 domare.
Inom distriktets verksamhetsområde förekommande matcher i distriktsserierna utser HFF distriktsdomare till
samtliga seniormatcher och ungdomsmatcher i serier avsedda för spelare från 15 år och uppåt.
Matcher i serier avsedda för spelare 14 år och yngre döms av föreningsdomare och tillsätts av hemmalagets
förening. Begreppet föreningsdomare omfattar barndomare, som dömer matcher i spelformerna 7mot7,
5mot5 och 3mot3, och ungdomsdomare som dömer matcher i spelformen 9mot9.

Domarfortbildning
Alla distriktsdomare genomgår årligen en fortbildning för att få döma. Fortbildningen är uppdelad på ett antal
träffar med olika innehåll. Fortbildningen består av en inledande kurs där bl.a. nyheter för året presenteras
och gås igenom. Därefter skall domarna göra ett regelprov och ett löptest. Under säsong skall domaren också
delta på fortbildning under de s.k. spelfria dagarna. Innehållet vid dessa dagar kan vara olika från år till år.

Domarrekrytering
Rekrytering av domare sker via olika kanaler. Varje förening har ett ansvar att utbilda föreningsdomare som
dömer föreningens barn- och ungdomsmatcher med spelare upp tom. 14 års ålder. HFF rekryterar bl.a.
domare till domarutbildning steg 1 genom ett anmälningsformulär på hemsidan.

Domarutbildning
Utbildningen för domare är uppdelad i olika steg. För att döma fotboll i spelformerna 3mot3, 5mot5 och
7mot7 deltar man i en barndomarutbildning. Denna genomförs internt i föreningarna med utbildare från HFF.
För att döma i spelformen 9mot9 deltar man i en ungdomsdomarutbildning. För att döma i spelformen
11mot11 deltar man i domarutbildning steg 1. Efter att ha blivit godkänd vid steg 1-kursen blir man
distriktsdomare. Distriktsdomare genomgår årligen domarfortbildning.

Ersättare och avbytare TB 4 kap § 5
I tävlingar som HFF bjuder in till används avbytare. I spelformen 11mot11 tillåts 5 avbytare. S.k. flygande byten
används. I utvecklings- och ungdomsserier finns möjligheten att genomföra matchen med spelformen 9mot9
om något av lagen inte får ihop tillräckligt med spelare.

Frimånad, RB 2 kap §§ 2-5, RB Begrepp
Detta gäller registrerade amatörspelare som är 15 år eller äldre. Innebörden är att amatör har rätt att utan
lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under frimånaden.
En spelare kan vara registrerad i olika föreningar som fotbollsspelare och futsalspelare. Regelverket är
detsamma för både fotbolls- och futsalspelare. Perioderna skiljer sig dock åt.
Fotboll
Under perioden 15 november till 15 december varje år infaller den s.k. frimånaden för fotbollsregistrerade
spelare.
Futsal
Under perioden 1-31 augusti varje år infaller den s.k. frimånaden för futsalregistrerade spelare.

Förenings ansvar, TB 6 kap
Förenings ansvar är omfattande och anges i TB 6 kap. Som nämnts i dokumentet är det av stor vikt att alla
inom föreningen är medvetna om det ansvar som åvilar föreningen. HFF rekommenderar föreningen att
uppmana sina ledare att årligen läsa på om det regelverk som gäller. Återigen – Okunskap fråntar ej ansvar.

Kombinerade lag, TB 2 kap § 15 och RB 2 kap § 7, TB Begrepp
Kombinerade lag är lag där spelare registrerade i mer än en förening deltar. Deltagande i seriespel och DM
med kombinerade lag förutsätter att inblandade föreningar har tecknat ett samarbetsavtal enligt den mall so
finns på HFF hemsida i dokumentbanken under Tävling/Samarbetsavtal MALL för fotbollsföreningar.

Kontakt med domare och motståndare inför match, TB 4 kap § 10
Hemmalaget uppmanas att alltid ta kontakt med domare och motståndare i god tid innan match för att
bekräfta avsparkstid och matcharena. Framförallt om det av någon anledning är aktuellt med byte av plan med
annat underlag.
Domare och motståndare som kontaktas via e-post eller sms uppmanas att skyndsamt återkoppla att de
mottagit meddelandet.

Leda Laget (tidigare benämnt Grönt kort) Spelformsutbildning
Kurser i Leda Laget och Leda matchen ligger under konceptet Fair play & respect. Leda laget är en kurs som
fokuserar på att leda laget vid match i syfte att skapa en god utvecklingsmiljö samt en tränarutbildning kopplat
till spelform. Alla ledare som tillhör en halländsk förening och leder barn- och ungdomslag i match skall ha
genomgått en Leda Laget-kurs. Kursen ”varar” så länge ledaren är ”kvar” i den spelform som utbildningen
riktat sig till. Intyg för genomgången kurs skall medtagas och bäras vid match antingen runt halsen, i fickan
eller i mobilen.

Matchrapport (spelarförteckning/domarrapport), TB 4 kap § 6
Matchrapport i FOGIS skall alltid ifyllas, skrivas ut och tas med till match. Detta gäller samtliga matcher i
serier/tävlingar som arrangeras av HFF och som är inlagda i FOGIS, inkl. träningsmatcher.

I DM-, serie- och träningsmatcher i spelformen 11mot11 skall matchrapporten lämnas till domaren. Domaren
ansvarar för att fylla i händelserna i FOGIS, som inträffat under matchen senast 24 timmar efter avslutad
match. Föreningens ledare ansvarar för att påtala felaktigheter inom 72 timmar efter avslutad match.
I spelformerna 7mot7 och 9mot9 lämnas matchrapporten till domaren innan match och återlämnas till
respektive lags ledare efter match.
I samtliga matcher i spelformen 11 mot 11 är det huvuddomaren som ansvarar för att matchresultatet
rapporteras in oavsett serie.
Hemmalaget ansvarar för resultatrapportering för matcher i övriga spelformer.
Respektive förening ansvarar för att dess spelare är registrerade i FOGIS.

Matchvärdar (Lagvärdar), TB 4 kap § 37
Som stöd för att skapa en positiv och trygg matchmiljö uppmanar HFF föreningarna att alla matcher skall
genomföras med någon form av matchvärd. HFF har tagit fram en enkel mall (finns i dokumentbanken under
TÄVLING/BARN OCH UNGDOM) för hur detta kan fungera men är också medveten om att de flesta föreningar
redan idag har en rutin för detta, vilket är glädjande. HFF ser främst att det vid barn- och ungdomsmatcher
som döms av föreningsdomare finns någon som tar ansvar för att stötta domaren.

Matchändring, TB 2 kap § 21
Vid ändring av datum för match i spelformen 11mot11– Använd bifogad länk eller gå in på HFF hemsida – välj
Tävling i översta menyraden och därefter väljer du Ansökan om matchändring i den blå menyn till vänster.
Matchändring är belagd med avgift. Föreningen kan själv göra ändring av tid för avspark och/eller vid ändring
av matchplan. Detta är inte avgiftsbelagt. Vid begärd matchändring skall hemmalaget alltid meddela uttagen
domare.
Matchändringsformulär

Obehörig spelare, TB 6 kap. § 18
Obehörig spelare är spelare som inte är registrerad för den förening som spelaren representerar. Spelare är
också obehörig om spelaren är avstängd till följd av utvisning i tidigare match eller pga. 3 ackumulerade
varningar.

Representationsrätt, RB 1 kap § 12, TB 4 kap §§ 2-3
Rätt att representera föreningen vid matchspel har de spelare som är registrerade i FOGIS för föreningen.
Amatör med dubbelt boende kan ha rätt att representera två föreningar, se RB 2 kap §7. Spelare 14 år och
yngre omfattas av reglerna för spelterminer.

Reseutjämning, TB 2 kap. § 33
Inom HFF sker en s.k. reseutjämning av domarnas resekostnader. Detta gäller endast för matcher som tillhör
damernas och herrarnas representationsserier. Blankett för redovisning av domarnas resekostnader och
instruktion för redovisning finns på HFF hemsida i dokumentbanken under HFF IINFO/Reseutjämning.
Blanketten skall vara HFF tillhanda senast 15 oktober varje år tillsammans med kopior på domarnas
reseräkningar.

Resultatrapportering, TB 4 kap. § 20
I samtliga serie- och cupmatcher, för seniorer och ungdomar 15 år och äldre, som administreras av HFF ska
domaren direkt efter avslutad match via sms/FOGIS/mobilklienten inrapportera slutresultatet.
I matcher för barn- och ungdomar 10-14år som administreras av HFF ska hemmalaget direkt efter avslutad
match via sms/FOGIS inrapportera slutresultatet.
Detta sker enligt följande:
SMS skickas till 0730-126 126
*matchnummer
*mellanslag
*hm-bm alternativt hm bm (hm= hemmamål, bm= bortamål.

OBS! w.o. resultat (3-0 respektive 0-3) skall ej rapporteras.
Det lag som lämnat w.o. skall meddela detta till HFF kansli via e-post info@hallandsff.se senast dagen efter
fastställt matchdatum. Blanketten finns på HFF hemsida.

Råd och vård, ring 020-44 11 11 och få din spelare SPELKLAR
Råd och vård vid idrottsskador är en kostnadsfri rådgivning där ledare/spelare/förälder kommer i kontakt med
legitimerad sjukgymnast och får professionella råd och hjälp om skador som inträffat under träning eller
match. Klicka här för mer info om hur du får din spelare SPELKLAR

Spelardisponering i barn- och ungdomsfotbollen
Föreningarna disponerar fritt sitt spelarmaterial inom ramen för åldersrekommendationerna som är
riktmärken, se nästa sida, samt de sportsliga värderingarna nedan. Om ni har fler än nedan angivna antal
överåriga spelare som inte har möjlighet att spela i annat lag så anmäl laget i en högre division, alternativt
högre nivå inom divisionen. HFFs rekommendation är att de överåriga spelarna är ett år äldre (vid behov kan
spelarna vara två år äldre, undantaget div1). Målet är att få ihop lag och att alla i föreningen får speltid.
När överåriga används så uppmanas ledare att informera motståndarna om detta innan match tillsammans
med anledningen till det.
OBS! Överåriga spelare skall användas undantagsvis och endast i de fall där det behövs för att få ihop fullt
lag, där det inte finns underåriga att lyfta upp, eller i de fall där spelare inte har annat lag i föreningen att
spela match i.
Vid disponering av lagen skall sportsliga värderingar råda, se nedan.
• Ni bör dock inte använda fler än två (2) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i
spelformen 7mot7.
• Ni bör dock inte använda fler än tre (3) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i
spelformen 9mot9.
• Ni bör dock inte använda fler än fyra (4) spelare som är äldre än rekommenderad ålder per match i
spelformen 11mot11.

Spelarkontroll, TB 7 kap § 5
Spelarkontroll görs för att undersöka och utreda användandet av obehörig spelare. Kontrollerna genomförs
under olika perioder under säsongen. Kontrollerna genomförs i alla serier.

Spelarregistrering, RB
Spelare som skall representera en förening skall registreras i FOGIS. Spelare kan vara registrerad för en
förening i fotboll och för en annan förening i futsal. Innan registrering görs i FOGIS skall föreningen inhämta
underlag för detta av spelaren eller av spelarens vårdnadshavare. Detta underlag skall föreningen spara.
Underlag finns att hämta på HFF hemsida/Registrering. HFF rekommenderar föreningen att registrera alla sina
spelare i FOGIS. I Halland skall spelare vara registrerade fr.o.m. 10 års ålder (spelformen 7mot7) då
matchrapport skall lämnas till domaren innan varje match. (Blankett för ungdomsregistrering används även för
barn under 12 år.)
Ungdomsregistrering 12 – 14 år
Det året spelaren fyller 12 år skall spelaren registreras. Detta kallas ungdomsregistrering.
Ungdomsregistrering kan göras tom den 31 mars det år spelaren fyller 15 år. Ungdomsregistrerad spelare
får endast representera en förening per speltermin.
Registrering 15 år och äldre
From den 1 april det året spelaren fyller 15 år skall spelaren vara registrerad. Registrerad spelare är
antingen amatör eller professionell
Registrering av asylsökande
Denna registrering måste skickas till SvFF för handläggning och kan inte göras av föreningen i FOGIS.
Underlag för denna registrering finns också att hämta via ovanstående länk.

Spelfria dagar
HFF har två spelfria dagar per år, förutom helgen i slutet av januari/början på februari då årets
domarfortbildning för alla distriktets fotbollsdomare genomförs. De spelfria dagarna innehåller också
fortbildning för domare i enlighet med uppmaningar från UEFA och SvFF. Under spelfria dagar och nämnd helg
i januari genomförs inga matcher då nämnda domarna är upptagna med fortbildning. Således kan inga
matcher, för lag som döms av nämnda domare, läggas in vid dessa datum.

Spelformer TB 2 kap §2.2 samt SvFF bilaga 1 Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll
I fotboll förekommer numera följande spelformer:
11mot11 för spelare 15 år och äldre, 9mot9 för spelare 13-14 år, 7mot7 för spelare 10-12 år, 5mot5 för spelare
8-9 år och 3mot3 för spelare 6-7 år. Inbjudan till spel i spelform avsedd för yngre åldrar kan erbjudas för äldre,
ex. 7mot7 kan erbjudas för spelare 13 år och äldre.
Spelformer för FUTSAL kommer att anpassas framöver enligt ovanstående princip där en utökning av antalet
spelare och mål- och planstorlek görs med ökande ålder.

Spelordning, inläggning av avsparkstid i FOGIS, TB 2 kap § 19
Vid bokning och inläggning av datum och avsparkstid i FOGIS, ansvarar hemmalag för att kontakta bortalag för
att komma överens om datum och avsparkstid. Detta skall göras innan det läggs in i FOGIS. Är föreningarna
inte överens så är det sista speldag som gäller. Detta gäller alla serier, fr. 10 år och äldre, som administreras av
HFF. För mer info om detta för barn- och ungdomsfotbollen se inbjudan till barn- och ungdomsfotbollen i
Halland.

SPELREGLER för fotboll, för futsal, för barn- och ungdomsfotboll
Spelregler för fotboll och futsal beslutas av IFAB (Internationel Football Association Board). Respektive länders
förbund har rätt att göra avsteg från dessa i vissa fall, bl.a. regelanpassningar för s.k. grassroot soccer (bredd-,
barn- och ungdomsfotboll)
Varje år utkommer en ny upplaga av, Spelregler för fotboll, som reglerar spelformen 11mot11 och Spelregler
för barn- och ungdomsfotboll, som reglerar övriga spelformer.
Spelregler för futsal är senast utgiven 2013 och håller på att revideras.

Spelterminer, RB Begrepp
Spelterminer används i ungdomsfotbollen 12-14 år. Ungdomsregistrerad spelare kan bara representera en
förening/speltermin. Spelterminerna utgörs av följande datum:
1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.

Sportsliga värderingar, inbjudan till seriespel för barn- och ungdomsfotbollen
Detta är ett begrepp som används för barn- och ungdomsfotbollen. Det är alltid ansvariga föreningsledare för
laget som ansvarar för att sportsliga värderingar följs. Sportsliga värderingar är följande:
• Att skapa balans mellan träning och match för varje spelare = utbildning.
• Att tänka på fysisk storlek hos enskilda spelare vid laguttagning.
• Att hålla jämn standard på lagen under säsongen.
• Att vid spelarbrist i första hand fylla på med spelare från yngre lag före att använda överåriga.
• Överåriga spelare används endast när dessa inte har annat/eget lag i föreningen att spela i.

Tidplan/Årsplanering
En tidplan för olika händelser kopplade till tävling presenteras sist i detta dokument.

Tillståndsansökan
I nedanstående fall har föreningen ansvar för att inkomma till HFF kansli med tillståndsansökan innan
företeelsen kan genomföras. I anslutning till att tillståndsansökan handläggs faktureras föreningen en
tillståndsavgift.

För egen tävling, TB 3 kap, TB SvFF bilagor 2 och 3
När förening skall arrangera egen tävling skall tillstånd för detta ansökas av HFF. Föreningen ansvarar för
att ta reda på de förutsättningar som gäller för denna ansökan. Ansökan skall vara godkänd och besked om
detta skall vara föreningen tillhanda innan inbjudan skickas ut och innan anmälan till tävling är möjlig att
göra digitalt. Skickas inbjudan ut/anmälan möjliggörs innan ansökan är godkänd så belastas föreningen med
en förhöjd ansökningsavgift. Detta regleras i TB 3 kap. och genom SvFF bilaga 2 i TB.
När ansökan är godkänd läggs den ut på HFF hemsida under Tävling/Tävlingar i Halland med tillstånd.
Blankett för tillståndsansökan finns i dokumentbanken i mappen Tävling/Tillståndsansökan.
Dokumentbank
Spel utanför distriktet, TB 3 kap § 1
Förening har möjlighet att delta i seriespel med ungdomslag i annat distrikt i enlighet med TB 3 kap § 1.
Innan anmälan görs skall tillståndsansökan göras. Förening ansvarar för att berörda ledare är informerade
om regelverket kring detta. Blankett för tillståndsansökan hittar du på HFF hemsida i Dokumentbanken,
mappen Tävling/Tillståndsansökan. Tillståndsansökan är avgiftsbelagd.

Tävlings- och representationsbestämmelser (TB och RB)
TB och RB utgör de tävlingsbestämmelser som gäller tillsammans med spelregler för fotboll (+ ev.
tävlingsföreskrifter för enskilda tävling som kan finnas). Beslut om regler i TB och RB tas i tur och ordning av
SvFF representantskap och därefter i de fall det är möjligt av HFF representantskap. Beslut tagna av
representantskap kan endast ändras av nytt beslut av representantskapet. Föreningens ansvar att känna till
lydelsen i gällande tävlingsbestämmelser är stor. Okunskap fråntar ej ansvaret.
TB och RB i sin helhet hittar du via bifogad länk eller så går du in på HFF hemsida – välj Tävling i översta
menyraden och därefter väljer du Tävlingsbestämmelser HFF i den blå menyn till vänster.
Tävlingsbestämmelser HFF

Upp- och nedflyttning, TB 2 kap § 9
Sammansättning och upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive SDF. Se angiven regel i TB.
Regelverk för Kval till förbundsserierna anges i TB 2 kap § 10. Regelverk för Kval till distriktsserier anges i TB 2
kap § 11. Uppflyttning kan också bli aktuellt om det uppstår vakanser i högre serie. Regler för detta anges i TB
2 kap §§ 27-29.

Utbetalning av domararvode, TB 4 kap § 32, TB HFF bilaga 3
Föreningen ansvarar för att domaren får sitt arvode utbetalat senast 14 kalenderdagar efter match. Domaren
ansvarar för att lämna över en komplett och korrekt samt fullt läsbar arvodesblankett till föreningens ledare.
Rutin för utbetalning av domararvode hittar du i dokumentbanken. Du hittar dokumentbanken via bifogad fil
eller gå in på HFF hemsida välj HFF Info i översta menyraden och därefter väljer du Dokumentbank i den blå
menyn till vänster. Dokumentet ligger högt upp på sidan. Rutin vid utbetalning av domararvode

Utlåning av amatör med dubbel bosättning, RB 2 kap §7
Spelare som är registrerad som amatör kan utlånas till annan förening om spelaren har dubbel bosättning på
inte pendlingsbart avstånd. Spelaren kan då representera båda föreningarna. Ansökan för detta måste göras.
Blankett med information hittar du på HFF hemsida i Dokumentbanken, mappen Tävling/Tillståndsansökan.
Denna tillståndsansökan är avgiftsbelagd.

Uppdateringar i FOGIS TB 1 kap. § 7
Föreningarna ansvarar för att löpande uppdatera sina uppgifter i FOGIS. Detta gäller såväl uppgifter för
föreningen såsom kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter för de personer som finns angivna under föreningen
samt de roller personerna innehar i föreningen. Uppdatering av förtroendevalda i samband med årsmöte är
viktigt så att personerna finns med under föreningen med rätt kontaktuppgifter och roll. Likaså är det av vikt
att föreningens spelare uppdateras löpande.
Information och manualer angående FOGIS hittar du via bifogad länk eller gå in på HFF hemsida – välj Tävling i
översta menyraden och därefter väljer du FOGIS i den blå menyn till vänster. FOGIS

Varningar och utvisningar, TB 5 kap
Ackumulerade varningar TB 5 kap § 6
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.
Målchansutvisning
Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings nästkommande match, i den match
spelaren är behörig att spela.
Lindrig utvisning/avvisning
En spelare som först får en varning och därefter ytterligare en varning bestraffas med utvisning. Spelarna skall
då stå över nästkommande match i samma tävling. Detsamma gäller för ledare som blir lindrigt avvisad.
Grov utvisning/avvisning
En spelare som utvisas direkt, blir utvisad för grov förseelse. I detta fall skriver domaren alltid en rapport om
händelsen. Spelaren skall stå över i nästkommande match i samma tävling. Detsamma gäller för ledare som får
en grov avvisning. Domarens rapport behandlas av Disciplinnämnden (DpN) som beslutar om ytterligare
bestraffning. Innan beslut tas har spelaren/ledaren möjlighet att yttra sig i ärendet. När DpN tagit beslut
meddelas detta föreningen som ansvarar för att spelaren inte deltar i matcher under den tid spelaren dömts till
avstängning.
Varningar och utvisningar i samband med att lag utträtt eller uteslutits
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur eller uteslutits ur
seriespelet ska, både avseende spelare i det uteslutna laget och i motståndarlaget, annulleras. Grov utvisning
kan dock föranleda förbundsbestraffning.
Annullering av tidigare utdelad varning får dock inte, avseende spelare som stått över match till följd av
reglerna om ackumulerade varningar, medföra att de varningar som föranledde den tidigare avstängningen
läggs till grund för ytterligare bestraffning.
Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i samma tävlings nästkommande
match, i den match spelaren är behörig att spela.

Välkommen till match
Under konceptet Fair play & respect har HFF tagit fram s.k. Välkommen till match-kort. Ett par meningar som
lagets tränare eller lagkapten uttalar i omklädningsrummet inför matchen som är tänkt att fungera som en
påminnelse om att spelare och ledare representerar sin förening och står upp för fotbollen och föregår med
gott exempel.

Seniorer
Vi i Föreningens namn respekterar
våra medspelare och motståndare,
vi respekterar domaren och
vi respekterar spelet

Barn och Ungdomar
Tänk på att unga domare ofta är under
utbildning. Respektera det!
Domaren ser inte allt. Respektera det!
Föregå med gott exempel.
Tänk på ditt språk och klaga inte på
domslut.

Walk over, WO, TB 2 kap § 22-25 (Förening som utesluts/utgår ur tävling eller lämnar w.o.)
När ett lag tvingas lämna w.o. till en match skall detta omgående meddelas motståndarna. Oavsett vilket av
lagen som lämnar w.o. är det alltid hemmalaget som meddelar domaren vilket lag det är som lämnat w.o. Det
lag som lämnat w.o. ska alltid skriftligen meddela detta till HFF omedelbart efter man meddelat motståndarna.
HFF kansli ansvarar för att registrera matchen i FOGIS.
Om lag i representationsserier som kvalificerar sig för avancemang i seriespelet eller genom kval nekar/avböjer
uppflyttning, kan laget nästkommande år, av HFF TK, placeras in i lägre serie.
För lag som uteblivit från sista seriematchen och inte tidigare lämnat någon WO i serien ska resultatet från
matchen räknas som vanlig WO samt laget uteslutas och nedflyttas två serier. Sådant lag ska räknas som
nedflyttningslag i seriegruppen.
Lag i representationsserier som lämnar w.o., oavsett om detta är den första eller andra, i någon av lagets två
sista seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur serie gruppen. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och
ospelade matcher räknas som w.o.
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur seriespel från förbundsserier/regionala serier skall
flyttas ner till distriktets lägsta representationsserier.

Övergångar, RB 2-6 kap
Regelverk för övergångar finns i RB. Det finns olika regler för spelare som är registrerade som amatörer
respektive professionella spelare ibland kallade icke-amatörer.

I konceptet FAIR PLAY & RESPECT finns att antal aktiviteter och begrepp som vi här skall
beskriva (begrepp med fet stil är beskrivna tidigare i dokumentet). Hela konceptet
handlar om att skapa en trygg och positiv tävlings- och utvecklingsmiljö. Alla inom
fotbollen har ett stort ansvar att uppträda som goda förebilder. Följer du ovanstående
länk kommer du till HFF hemsida och den information som finns där om Fair play & respect.
Välkommen till match-kort, Leda Laget/Leda Matchen, Matchvärd
Ambassadörsutbildning
HFF genomför en 3 timmars utbildning för intresserade personer.
Fair play & respect Ambassadör
Detta blir du när du deltagit vid ovanstående utbildning. Uppdraget är att besöka matcher för att där
observera klimatet vid matchen. Uppstår oönskat beteende så tar du ansvar för att bidra till att stävja detta.
Fair play matcher
Ett koncept där HFF belyser en match genom att närvara med representanter från HFF evenemangsgrupp.
Matchen kryddas med inmarsch.
PPT-material på hemsidan
Detta är ett diskussionsmaterial riktat till föreningen för att kunna ta upp ämnet Fair play till dialog i
föreningen för att skapa samsyn kring vilket klimat man vill ha i föreningen.
Föräldrautbildning
I Fotbollens Spela, Lek och lär finns diskussionsfrågor för ledare att använda vid föräldramöte. Handledning får
ledaren information om i kursen Grönt kort – Leda laget.

Tidplan/Årsplanering
Här ger vi ett förslag på hur en planering inför en säsong kan se ut. När börjar nästa års säsong? Det kan bero
på en rad olika saker. Vi har här valt att utgå från den 1 september. Vi presenterar också de olika mötesforum
som HFF arrangerar och som är kopplade till tävling.

Fotboll och Futsal
September
1/9

Sista dag för registrering/övergång av spelare inför hösten.

1/9

Anmälan till nästa års senior-DM öppnas i FOGIS.
Final Dam-DM
Final Herr-DM

3/9

Spelfri dag = Fortbildning för domare. OBS! Matcher som döms av distriktsdomare kan ej läggas in
på detta datum!

25/9

Sista dag att anmäla lag till FUTSAL HFF seniorserier i FOGIS.

30/9

Sista dag för anmälan till HFF representantskap. Sista dag där motioner till representantskapet skall
vara HFF tillhanda.

Oktober
Domarutbildning, Futsal
Domarfortbildning, Futsal
7/10

Sista dag att anmäla lag till FUTSAL ungdomsserier i FOGIS.

15/10

Sammanställning av domarnas resekostnad i representationsserierna skall vara HFF tillhanda ihop
med kopior av reseräkningarna.

25/10

Förslag till seriesammansättning för samtliga representationsserier presenteras på HFF hemsida

31/10

Sista dag för att spela matcher i utvecklingsserier senior samt ungdomsserier

November
V46-47 Dialogmöten om barn- och ungdomsfotbollen i Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad
V47/48 SvFF representantskap
13/11

Sista dag att skriftligen lämna föreningens synpunkter över TK:s förslag på seriesammansättningen
för samtliga representationsserier.

15/11

Frimånad för fotbollsspelare inleds

15/11

Sista dag att nyanmäla eller återanmäla representationslag till kommande års seriespel.

30/11

Sista dag att anmäla lag till kommande års senior-DM i FOGIS.

December
V49 ons HFF representantskap
Representantskapet fastställer samtliga representationsserier. Lottningen av DM senior presenteras
på HFF representantskap
10/12

Definitiv spelprogram DM senior får skrivas ut från HFF hemsida alternativ FOGIS.

15/12

Frimånad för fotbollsspelare avslutas

16/12

Representationsserierna publiceras i FOGIS samt information kring planering av spelprogram.

16/12

Inbjudan barn- och ungdomsserier samt DM ungdom skickas ut till föreningarna, informationen läggs
ut på HFF hemsida.

Januari
10/1

Anmälan till ungdomsserier i spelformen 11mot11 öppnas i FOGIS

15/1

Sista dag för beställning av domare till vårens träningsmatcher för seniorlag och ungdomslag
tillhörande förbundsserier.

20/1

Anmälan till kommande års ungdoms-DM öppnas i FOGIS

20/1

Sista dag att lägga in sina matcher i FOGIS för DM.

20/1

Anmälan till serier i spelformerna 9mot9 samt 7mot7 öppnas i FOGIS.

31/1

Sista dag att anmäla lag i FOGIS till samtliga utvecklingsserier förutom till klass 1 herrar.

Sista helgen i jan. Domarfortbildning, Fotboll = Spelfri dag
Februari
5/2

Tävlingsinformation seniorer.

13/2

Sista anmälningsdag till HFF årsmöte.

13/2

Fastställd seriesammansättning för utvecklingslag presenteras på hemsida och i FOGIS.

14/2

Sista dag att anmäla lag till ungdomsserier i spelformen 11mot11 i FOGIS.

15/2

Spelprogram för samtliga utvecklingsserier publiceras på hemsida och i FOGIS.

V8 Tors HFF årsmöte
21/2

Sista dag att lägga in sina matchtider i FOGIS för representationsserier herrar.

V9

Gruppspelsomgång senior-DM

26/2

Definitivt spelprogram representationsserier herrar får skrivas ut från HFF hemsida alternativt FOGIS.

28/2

Sista dag att anmäla lag till serier i spelformerna 9mot9 samt 7mot7 i FOGIS.

Mars
Ca 1/3

Anmälan till nästa års årsmöte öppnas på hemsidan.

1/3

Sista dag att anmäla lag till årets ungdoms-DM i FOGIS.

V10

Gruppspelsomgång 2 senior-DM herrar och gruppspelsomgång 1 senior-DM damer

10/3

Sista dag att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier damer.

15/3

Fastställd seriesammansättning för ungdomsserier i spelformen 11mot11 publiceras på hemsidan
och i FOGIS.

V11

Gruppspelsomgång 3 senior-DM herrar och gruppspelsomgång 2 senior-DM damer

V12

Gruppspelsomgång 3 senior-DM damer

V12-13 Dialogmöten om barn- och ungdomsfotbollen i Kungsbacka och Halmstad
15/3

Sista dag att lägga sina matchtider i FOGIS för samtliga utvecklingsserier.

16/3

Definitivt spelprogram representationsserier damer får skrivas ut från HFF hemsida alternativt FOGIS.

21/3

Spelfri dag = Fortbildning för domare. OBS! Matcher som döms av distriktsdomare kan ej läggas in
på detta datum!

22/3

Definitivt spelprogram för samtliga utvecklingsserier får skrivas ut från HFF hemsida alternativt

FOGIS.
25/3

Fastställda serier i spelformerna 9mot9 samt 7mot7 läggs ut på hemsidan.

April
V14

1/16-final senior-DM herrar

3/4

Spelprogram för serier i spelformerna 9mot9 samt 7mot7 publiceras i FOGIS.

3/4

Sista dag att lägga in speldagar och tid i spelformen 11mot 11 för ungdomslag, i FOGIS.

5/4

Sista speldag 1/32-finaler ungdoms-DM (i år omfattar ungdoms-DM klasserna F17, F19, P17 och P19)

V16 Helg Seriestart för samtliga representationsserier i Halland.
V16 Helg Seriestart för samtliga utvecklingsserier.
16/4

Sista dag att lägga in speldagar och tid i spelformerna 9mot9 samt 7mot7, i FOGIS.

19/4

Sista speldag 1/16-finaler i ungdoms-DM

V18

1/8-final senior-DM herrar

Maj
V19

1/8-final senior-DM herrar

24/5

Sista speldag 1/8-finaler i ungdoms-DM

Juni
10/6

Sista dag att beställa domare till sommarens träningsmatcher för seniorlag och ungdomslag
tillhörande förbundsserier.

V26

Kvartsfinal senior-DM herrar, kvartsfinal senior-DM damer

25/6

Sista dag att anmäla nya lag/ta bort lag inför höstens omlottning.

28/6

Sista speldag kvartsfinaler i ungdoms-DM

Juli
V28

Spelprogram i serier för spelformerna 9mot9 samt 7mot7 publiceras i FOGIS inför hösten.

Augusti
1/8

Frimånad för futsalspelare inleds

2/8

Sista speldag semifinaler i ungdoms-DM

V32

Semifinaler senior-DM damer och senior-DM herrar

10/8

Sista dag för att lägga in speldagar och i tid i omlottade serier.

V34 Sön Finaler i ungdoms-DM
V35

Finaler i senior-DM damer och senior-DM herrar

31/8

Frimånad för futsalspelare avslutas

Välkommen till barnfotbollen!
Vänligen tänk på att:
➢

Det är Barn

➢

Det är på lek

➢

Föräldrar hejar på allihop

➢

Domaren är mänsklig

➢

Varken Du eller Ditt Barn är elitspelare

Här är alla under utbildning, det är tillåtet att gör fel!

Varning!
Känslig
läsning

• Idrott för barn skall vara roligt, ﬂytta fokus från resultat till
det som varit bra och roligt.
• Kom till träning och match.
• Se domare som en vägledare – respektera hennes/hans
beslut.
• Beröm istället för att kritisera.
• Låt de formella ledarna sköta snacket och coachningen.
• Tänk på ditt kroppsspråk och din blick - din reaktion är
avgörande för barnet.
• Använd alltid ett vårdat språk.
• Ha alltid en positiv inställning till motståndare, domare,
ledare och andra spelare.
• Hjälp barnet att behålla det positiva i minnet.
• Uppmärksamma alla spelare och sätt leken i centrum.

Vi sätter
Fotbollens
spela, lek
och lär i
centrum!

