Tävlingsbestämmelser för Barn- och ungdomsfotboll (TBU)
inom Västergötlands Fotbollförbund 2021 (t.o.m. 19 år)
Dessa bestämmelser (TBU) ingår i ordinarie Tävlingsbestämmelser (TB 2021), vilka till stor del redan
reglerar ungdomsfotbollen. Dock ska i TBU framgå det som specifikt berör ungdomsfotbollen, 6-19 år.
Se även SvFF:s häften, Så spelar vi 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.
Rek.
ålder

Speltid

Bollstl

Tillåtet
antal
spelare

Div. 1 (f. 02) samt
19
19+ Max 3 överåriga
Div. 2 (f. 03-04)
17-18
Inkl. 1 serie U17
(max 3, äldst 02)
Div. 3 (f. 05) U16
Max
(max 3 överåriga 2+1,
16 år
äldst 04)
(ev. kval)
Div. 4 (f. 05)
16
Div. 5 (f. 06)
15
Inkl. 2 serie U15 (max 3
överåriga 2+1, äldst 05)
Div. 6 (f. 07)
14

2 x 45

5

11 + 5

7,32x2,44

Distriktsdomare

2 x 45

5

11 + 5

7,32x2,44

Distriktsdomare

2 x 45

5

11 + 5

7,32x2,44

Distriktsdomare

2 x 45
2 x 40

5
5

11 + 5
11 + 5

7,32x2,44
7,32x2,44

9 mot 9
9 mot 9

Distriktsdomare
Föreningsdomare

3 x 25

5

9+5

65-72 x 50-55 m

7 mot 7

Föreningsdomare

Div. 7 (f. 07-08)

13-14

3 x 25

5

9+5

65-72 x 50-55 m

7 mot 7

Föreningsdomare

13

3 x 25

4

9+5

65-72 x 50-55 m

7 mot 7

Föreningsdomare

12
11-12
11
10-11
10
9

3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3x15

4
4
4
4
4
3

7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)
5 + (2)

50 - 55 x 30-35 m
50 - 55 x 30-35 m
50 x 30 m
50 x 30 m
50 x 30 m
30 x 20 m

6x2,2 alt
5x2
6x2,2 alt
5x2
6x2,2 alt
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2
5x2

8

3x10

3

5 + (2)

30 x 20 m

Division
Pojkar

Div. 8 (f. 08)
Div. 9 (f. 09)
Div. 10 (f. 09-10)
Div. 11 (f. 10)
Div. 12 (f. 10-11)
Div. 13 (f. 11)
Div. 15 (f. 12)
Div. 16 (f. 13)

Planstorlek
för
3:3, 5:5, 7:7, 9:9

Målstl.

3x1,5
3x1,5

7 mot 7
alt
9 mot 9
tillåts

Domarnivå

Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
1 ledare från
respektive lag
1 ledare från
respektive lag

Max 3 överåriga i division 1 19+ på pojksidan var nytt 2018! Här har man fri åldersdisponering på 3
överåriga dvs äldre än 19 år. Behåll juniorerna i sin sociala grupp och låt 3 överåriga spelare från
seniorlaget komma ner i division 1, där ”andralaget i föreningen” kan tänkas spela, ett alternativ till
U-lag.
I division 2 kommer det att finnas en U17-serie med max 3 överåriga (äldst födda 02) utöver
rekommenderad ålder. Gäller en U 17-serie som täcker hela distriktet. Övriga division 2-serier spelas
med sedvanlig spelardisponering i divisionsspelet.
I division 3 Västergötland införs precis som vi haft i div 5 U15 under ett par år en möjlighet att ha med
max 3 överåriga (äldst födda 04) ett år äldre än rekommenderad ålder, men en måste vara målvakt. En
serie som föregåtts av kval hösten innan.
I division 5 kommer det att finnas U15-serier med max 3 överåriga (äldst födda 05) utöver
rekommenderad ålder, men en måste vara målvakt. Gäller en-två U 15-serier som täcker hela
distriktet. Övriga division 5-serier spelas med sedvanlig spelardisponering i divisionsspelet.
VFF kommer 2021 att i division 15 och 16 erbjuda seriespel för 8-9-åringar i sitt närområde istället för
sammandrag för både pojkar och flickor.
Antalet avbytare följer rekommendationen i SvFF:s Spelformer. I 11 mot 11 används fr.o.m. 2019 16
spelare och i 9 mot 9 14 spelare.
Åldersrekommendationerna är riktmärken. Ni bör dock inte använda fler än 3 spelare som är äldre än
rekommenderad ålder per match i Spelformerna 11 mot 11 eller 9 mot 9 (Anmäl i stället laget i en
högre division).

TBU uppdaterat 11 dec 2020

Rek.
ålder

Speltid

Bollstl.

Tillåtet
antal
spelare

Div. 1 (f. 03) 18+
Max 3 överåriga
Div. 2 (f. 05)
Div. 3 (f. 06)
Inkl. 1 serie U15 (max 3
överåriga 2+1, äldst 05)
Div. 4 (f. 07)

18

2 x 45

5

11 + 5

7,32x2,44

16
15

2 x 45
2 x 40

5
5

11 + 5
11 + 5

7,32x2,44
7,32x2,44

9 mot 9
9 mot 9

Distriktsdomare
Föreningsdomare

14

3 x 25

5

9+5

65-72 x 50-55 m

7 mot 7

Föreningsdomare

Div. 5 (f. 08)

13

3 x 25

4

9+5

65-72 x 50-55 m

7 mot 7

Föreningsdomare

Div. 6 (f. 09)
Div. 7 (f. 10)
Div. 8 (f. 11)

12
11
10

3 x 20
3 x 20
3 x 20

4
4
4

7 + (3)
7 + (3)
7 + (3)

50-55 x 30-35 m
50 x 30 m
50 x 30 m

6x2,2 alt
5x2
6x2,2 alt
5x2
5x2
5x2
5x2

Div. 9 (f. 12)

9

3

5 + (2)

30 x 20 m

3x1,5

Div. 10 (f. 13)

8

3x10 (3)
alt 3x15
3x15

3

5 + (2)

30 x 20 m utan sarg

3x1,5

Division
Flickor

Planstorlek
för
3:3, 5:5, 7:7, 9:9

Målstl.

7 mot 7
alt
9 mot 9
tillåts

Domarnivå
Distriktsdomare

Föreningsdomare
Föreningsdomare
Föreningsdomare
1 ledare från
respektive lag
1 ledare från
respektive lag

Vi höjer junioråldern på flicksidan till 18 år och i division 1 18+ är det tillåtet med max 3 överåriga!
Här har man fri åldersdisponering på 3 överåriga dvs äldre än 18 år. Behåll juniorerna i sin sociala
grupp och låt 3 överåriga spelare från seniorlaget komma ner i division 1, där ”andralaget i
föreningen” kan tänkas spela, ett alternativ till U-lag.
I division 3 kommer det att finnas U15-serier med max 3 överåriga (äldst födda 05) utöver
rekommenderad ålder, men en måste vara målvakt.. Gäller en-två serier som täcker hela distriktet.
Övriga division 3-serier spelas med sedvanlig spelardisponering för divisionsspelet.
VFF kommer 2021 att i division 9 och 10 erbjuda seriespel för 8-9-åringar i sitt närområde istället för
sammandrag för både pojkar och flickor.
Antalet avbytare följer rekommendationen i SvFF:s Spelformer. I 11 mot 11 används fr.o.m. 2019 16
spelare och i 9 mot 9 14 spelare.
Åldersrekommendationerna är riktmärken. Ni bör dock inte använda fler än 2 spelare som är äldre än
rekommenderad ålder per match i Spelformerna 7 mot 7 eller 5 mot 5 (Anmäl i stället laget i en högre
division).
7 år och yngre
Gällande spel för barn 6-7 år rekommenderar VFF att föreningarna istället för sammandrag/poolspel
pratar ihop sig med grannföreningen (-arna) och spelar matcher utifrån hur många 3 mot 3 lag man
får ihop. VFF lånar ut 3 mot 3 sarger - vi har tio värdföreningar som hyser våra sarger åt oss. Sargerna
bokas via VFF kansli. Givetvis kan man spela 3 mot 3 utan sarg också.
Födda 13

7

4x3 (3)
3x15

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

Födda 14

6

4x3 (3)
3x15

3

3 + (3)

15 x 12 m utan sarg
15 x 10 m med sarg

1,5x1

Ingen
Mv
Ingen
Mv

Ungdomsansvarig (1 per förening)
Varje förening ska vid årets början, i samband med anmälan av lag, lämna uppgift om ansvarig
ungdomsledare. Denne skall ha fungerande e-postadress och bland annat fungera som
informationsmottagare/fördelare av information. Vid byte av ungdomsansvarig ska föreningen
justera detta i Fogis, och avsluta (datum) föreningsrollen som ligger under personen i Fogis.
Domaransvarig Ungdom (1 per förening)
Varje förening ska utse en domaransvarig vid årets början, i samband med anmälan av lag. Detta görs
genom att personen registreras i Fogis med rollen Domaransvarig under Roller i förening. Denne skall
ha uppdaterad e-postadress och mobilnummer i Fogis. Vid byte av domaransvarig ska föreningen
justera detta i Fogis, och avsluta (datum) föreningsrollen som ligger under personen i Fogis.

Spelardisponering
Föreningarna disponerar sitt spelarmaterial fritt inom ramen för rekommendationerna i tabellerna
ovan. Ni bör dock inte använda fler än 3 spelare över rekommenderad ålder per match i spelformerna
11 mot 11 eller 9 mot 9 samt 2 spelare över rekommenderad ålder per match i spelformerna 7 mot 7
eller 5 mot 5. Anmäl i stället laget i en högre division. Det är alltid tillåtet för flickor att spela i
pojkserier. Det är alltid ansvariga föreningsledare för laget som ansvarar för att Sportsliga värderingar följs
Exempel på sportsliga värderingar:
 Att inte anmäla lag som bygger på att spelare måste dubblera.


Att skapa balans mellan träning (utbildning) och match.



Att tänka på fysisk storlek hos enskilda spelare vid laguttagning.



Att hålla jämn standard på lagen under säsongen.



Att vid spelarbrist fylla på med spelare från yngre lag.

Pojkar i flicklag
Efter beslut i Västergötlands FF:s representantskap 2018 är det tillåtet för pojkar att spela i flicklag upp
t.o.m. 12 års ålder. Pojkarna ska inte vara äldre än rekommenderad ålder för aktuell division.
Möjligheten ska i första hand utnyttjas i föreningar där flickfotbollen dominerar men där pojkar kan
delta för att få spelmöjlighet. Maximalt två pojkar kan delta per match.
Spel 9 mot 9 i Pojkar division 4-5 och Flickor division 2-3 (se även ”Kompletterande bestämmelser
från Västergötlands FF på annan plats i TB).
Möjlighet finns att spela 9 mot 9 i serier som normalt spelar 11 mot 11. Planmått: Mål och mållinje
flyttas fram till befintlig målområdeslinje som förlängs och utgör kortlinje. Som straffområde används
befintligt straffområde minus målområdet. Straffpunkten placeras 11 meter från mål. Regelverk för 11
mot 11 tillämpas.
Lag som önskar spela 9 mot 9 får ha maximalt 12 spelare i matchtruppen medan motståndarlaget får
ha maximalt antal spelare i dessa divisioner, dvs 16 stycken.
Spel 7 mot 7 i Pojkar division 6-8 och Flickor division 4-5
Möjlighet finns att spela 7 mot 7 i serier som normalt spelar 9 mot 9. Rekommenderad planstorlek är
”liten 9 mot 9-plan”, dvs minimåtten 65x50 meter Regelverk för 9 mot 9 tillämpas, vilket innebär att vi
spelar med offsideregeln.
Lag som önskar spela 7 mot 7 får ha maximalt 10 spelare i matchtruppen medan motståndarlaget får
ha maximalt antal spelare i dessa divisioner, dvs 14 stycken.
Resultatrapportering
Resultatrapportering skall ske i alla serier, tabeller finns endast från och med 13 år. I högre divisioner
ansvarar domaren (distriktsdomare) för resultatrapporteringen. Ett felaktigt rapporterat resultat
ändras enbart om båda föreningarna är överens. All rapportering sker via föreningens Fogisinloggning eller SMS.
Domarrapport/Spelarförteckning
I division 1-13 pojkar och division 1-8 flickor ska elektronisk domarrapport användas. Lag som inte
registrerat laguppställningen i Fogis beläggs med en avgift a 400 kr per match (vid upprepade
tillfällen). Spelarförteckningen ska skrivas ut i tre exemplar i Pojkar div 1-8 och Flickor 1-5 I övriga
divisioner (7 mot 7) räcker det att visa upp spelarförteckningen för motståndarlaget i telefonen för här
händelse rapporterar vi inte.
I 5 mot 5 seriespelet rekommenderar vi att elektronisk domarrapport användas (förutsätter att
spelarna är registrerade i Fogis) men det går att till varje match skriva ut en manuell spelarförteckning
(ska alltid finnas digitalt/manuellt). Blankett finns att hämta på VFF:s hemsida. Lagen ska visa upp ett
ifyllt exemplar av sin laguppställning till motståndarna före matchen digitalt/manuellt. På begäran
från VFF ska kopia på spelarförteckningen kunna sändas in omgående om den inte finns digitalt.

Händelserapportering i Pojkar Division 5-8 och Flickor Division 3-5
Hemmalaget/föreningen är ansvarigt för att händelserapportering görs i Fogis av matcher i
ovanstående divisioner. Ska ske senast 24 timmar efter spelad match - Mål, varningar och utvisningar
samt att ev. justera/stryka spelare i motståndarnas och sin egen laguppställning som inte varit med i
matchen. Men respektive lag ska se till att Domarrapporten/Spelarförteckningen är rätt i Fogis innan
matchen startar!
Serietabeller/Priser/Diplom
Serietabeller räknas fram och publiceras på VFF:s hemsida från division 8 och uppåt för pojkar och
division 5 och uppåt för flickor. Seriesegrare och andraplacerade lag i P div. 1-8 samt F div. 1-5 får
guld- respektive silvermedalj. I samtliga ovan nämnda serietävlingar utdelas en föreningsplakett och
20 spelarmedaljer. Extra medaljer kan köpas till.
I 7 mot 7-serierna finns diplom att hämta på VFF:s hemsida - för att skriva ut till alla spelare som varit
med. Ytterligare lagpriser kommer att lottas ut bland anmälda 7 mot 7 lag (mer info kommer under
året).
Kallelse till match
Hemmalaget skall kalla gästande lag samt distriktsdomare (div P 1-4, F 1-2) till match per telefon, mejl
eller sms senast fyra dagar före matchdag. Kallelse måste bekräftas oavsett kommunikationssätt.
Matchstart är tidigast 18.00 på vardagar samt 10.00 på lör- och söndagar om inte lagen är överens om
tidigare matchstart. Bortalag som inte fått kallelse till match inom föreskriven tid ska kontakta
hemmalaget för besked. Vid kallelse skall i förekommande fall framgå om lag önskar spela 9-manna/
7-manna.
Spelomgång
Omgång sträcker sig från måndag till och med söndag. Match skall alltså spelas senast söndag i varje
omgång. Juniorserierna (Pojkar div. 1-2 samt Flickor div. 1-2) spelar företrädesvis på onsdagar.
Ändring av matchdag
I Pojkar div. 1-4 samt Flickor div. 1-2 (serier med distriktsdomare) ansvarar hemmalaget för att
ändring av fastställd matchdag/tid meddelas till VFF efter det att överenskommelse med motståndare
och domare gjorts.
Matchändringsavgift faktureras den förening som initierat ändringen. Detta ska anges vid kontakt
med VFF.
I övriga serier (serier med föreningsdomare) ändrar hemmalaget i Fogis. Motståndarlag ska alltid
godkänna ändring. Kom ihåg att informera uttagen föreningsdomare om ändringen
Urdrag av lag
Urdrag av lag efter det att seriesammansättningen fastställts medför straffavgift motsvarande dubbel
anmälningsavgift. Anmälan om urdrag av lag ska alltid ske skriftligen.
Walk over
Lag som lämnar walk over är skyldigt att omgående meddela VFF detta, skriftligen via mail med
angivande av orsak.
Lag som lämnat tre walk over utesluts ur seriespelet. Om den tredje walk-overn inträffar i någon av
de två sista seriematcherna oavsett omgång, utesluts laget men dock kvarstår föreningens samtliga
resultat och ospelade matcher räknas som walk-over, 0-3
Walk over-avgift uttas i P 1-8 och F 1-5 med 400 kronor. Vidare kan det felande laget åläggas att
ersätta det icke felande laget för uppkomna kostnader.
Om två lag av någon anledning kommer överens om att inte spela tas walk over-avgift ut av båda
lagen.
Spelarbyten
”Fria/flygande” byten tillämpas. Byten skall ske vid mittlinjen. Spelare som byts ut skall ha lämnat
planen innan avbytaren får gå in.
Utrustning
Benskydd skall användas i alla matcher (fr.o.m. 15 år gäller att benskydden skall vara godkända och
ha Svenska Fotbollförbundets märkning).
Fotbollsskor med skruvdobbar får användas av spelare från och med det år de fyller 15 år.
Smycken är inte tillåtna utan ska tas av före match. Det räcker inte att tejpa över.

Domare
Domare ska vara utbildad/fortbildad av Västergötlands Fotbollförbund (distriktsdomare) eller lokal
fotbolldomarklubb (förenings-/ungdomsdomare). Distriktsdomare ska ha genomgått utbildning inför
varje enskilt spelår.
Alla som ska vara förenings-ungdomsdomare 2021 ska genomgå VFFs utbildning. 11 mot 11 och 9
mot 9 genomförs regionalt i distriktet. För 7 mot 7 och 5 mot 5 genomförs utbildningen med hjälp av
en handledare (kan vara en ledare för berörd åldersgrupp) ute i föreningen.
Domare skall bära domardräkt.
Viktigt är att föreningarna är noggranna i sin tillsättning av domare till ungdomsmatcher. Det bör
skilja minst tre år mellan domare och spelare i en match. Undantag från åldersgränsen kan göras av
föreningens domaransvarige för ungdom om man dömer två och två och en av domarna är yngre än
där gränsen satts. VFF uppmanar föreningarna att pröva tvådomarsystem ur utbildnings- och
rekryteringssyfte, dvs. en rutinerad domare och en nybörjare tillsammans. VFF rekommenderar
dessutom att föreningarna låter en erfaren äldre domare döma några matcher emellanåt och verka
som mentor för de yngre domarna.
Grov utvisning
Efter grov utvisning skall spelare stå över nästa match i aktuell tävling. Dessutom skall domaren
omgående via föreningens domarinloggning i Fogis rapportera händelsen till Västergötlands
Fotbollförbunds disciplingrupp, som är bestraffningsmyndighet för eventuell ytterligare påföljd.
Rapportblankett (Mall anmälan grov utvisning) finns på VFF:s hemsida under Dokument/Blanketter.
Använd gärna den för att se vad rapporten ska innehålla.
Vid denna typ av ärenden har anmäld part alltid möjlighet att yttra sig över domarens rapport.
Föreningen får anmälan och ansvarar för att den presenteras för spelaren.
Lindrig utvisning
Efter lindrig utvisning skall spelare stå över nästa match i aktuell tävling.
Förenings ansvar
Varje förening ansvarar för ledare, spelare och publik i samband med match. Bristande ansvar kan
medföra straffavgift.
I 7 mot 7 och fotbollen, gäller att båda lagledningarna ska befinna sig på samma sida av planen medan
publik hänvisas till andra långsidan. För detta är båda föreningarna ansvariga.
Matchvärd/Domarvärd utifrån Martchmiljö 2021
Hemmalaget utser matchvärd (ej någon i matchens ledarstab) med följande instruktioner: Din uppgift
är at se till att domare och spelare i barn- och ungdomsmatchen har en bra MATCHMILJÖ. Den
viktigaste funktionen är att barnen (domare och spelare) har en lugn och harmonisk match utan
störande inslag från vuxna. Instruktioner för detta kommer att skickas ut inför seriestart till föreningar
och kontaktpersoner för lagen.
Matchmöte
Vid matcher i Flickor Div 1-2, Pojkar Div 1-4 ska det hållas ett Matchmöte 40 minuter innan avspark
med huvuddomare, lagkaptener och tränare. Domare leder mötet och har en instruktion för detta.
Detta gäller även DM.
Vid matcher i Flickor Div 3-5, Pojkar Div 5-8 hålls matchmötet 10 minuter före varje match med
domare och lagkaptener, ledare och matchvärd.
I övriga barnmatcher i spelformerna 7 mot 7 och 5 mot 5 genomförs matchmötet som ovan fast utan
lagkapten. En ledare från hemmalaget leder Matchmötet. Kontaktpersonerna för anmälda lag kommer
inför seriestart få en instruktion för detta.
Registrering av spelare
(Se även SvFF Representationsbestämmelser)
Ungdomsregistrering (§ 12) – Till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening
registrera spelaren (ungdomsregistrering). Sådan registrering får inte göras till ett villkor gällande
spelarens behörighet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande.
Registrering av spelare (§ 13) - Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska
spelaren vara registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match. Vid

registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.
Registrering gäller till vidare. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta
uppgifter om spelarens registrering i FOGIS.
Länk till formulär för medgivande till registrering kan nås på VFF:s hemsida under fliken
Dokument/Blanketter samt i Fogis på sida för registrering.
Spelterminer
Spelare får t.o.m. det kalenderår hon/han fyller 14 år representera endast en förening per speltermin.
Byte av förening under pågående speltermin kan göras efter ansökan till DTK. Blankett
”Dispensövergångsanmälan Ungdom” finns på hemsidan under Dokument/Blanketter.
Spelterminerna är följande: 1 mars-30 juni, 1 juli-31 oktober, 1 november-28 februari.
Spel i två föreningar för spelare med dubbel bosättning
En förening har möjlighet att, efter moderföreningens skriftliga medgivande och eget och annat berört
SDF:s tillstånd, låna spelare från annan förening. Grund för sådant lån ska vara dubbel bosättning på
inte pendlingsbart avstånd. Spelaren kan under samma tidsperiod även spela i den förening spelaren
är registrerad i. Blankett ”Blankett för utlåning av amatör inom distriktsserie” finns på VFF:s hemsida
under fliken Dokument/Blanketter.
Åtgärder vid åskväder
Domaren ska stoppa, uppskjuta eller avsluta matchen vid ingripanden eller störningar av något slag
utifrån.
Det är alltid domaren som avgör hur man skall förfara när åskväder hotar säkerheten för aktiva,
ledare och publik. Det finns ingen genomgående praxis, utan detta måste avgöras från fall till fall.
Viktigast är att sunt förnuft råder. Ledare och domare har ett gemensamt ansvar att nedanstående
följs och rätt åtgärder vidtas.
VFF uppmanar med skärpa till största möjliga försiktighet vid åskväder. Domaren bör, enligt
regelboken, inte låta en match vara avbruten i längre tid än 45 minuter. Men även här måste sunt
förnuft råda. En kvällsmatch kanske t.ex. inte kan färdigspelas efter ett så långt uppehåll med tanke
på mörkrets inbrott. Däremot kan en match på dagtid vara avbruten längre än 45 minuter om domare
och lag anser det lämpligt.
Beträffande omspel av matcher som avbrutits och inte kunnat färdigspelas är det DTK som avgör i
varje enskilt fall. Här är det av stor vikt att domaren inger en utförlig rapport om omständigheterna
vid matchen.
Protest
Protest i tävlingsärende skall inom fem dagar ha inkommit till DTK, åtföljd av protestavgiften 500
kronor. Om protest går igenom återbetalas avgiften. Protest avseende match i seriens två sista
omgångar ska inges till DTK senast närmast följande vardag efter matchen.
Protest avseende spelplan, domarens behörighet, materiel eller anordningar vid spelplatsen ska
avvisas av DTK om inte berörd förening före matchen skriftligen till domaren anmält avsikt att ge in
protest.
DTK kan på eget initiativ senast inom tre månader från matchdagen, när särskilda skäl föreligger, ta
upp protest- eller annat tävlingsärende till prövning, oavsett på vilket sätt detta kommit till DTK:s
kännedom. Från denna initiativrätt undantas händelse som relaterar till match i tävlings två sista
omgångar samt i kvalmatch. (Se SvFF:s tävlingsbestämmelser)
Tävlingsinformation
All information kring ungdomsserierna (serieinbjudan, Fogis, serieförslag, fastställda seriesammansättningar, kallelser till möten m.m.) presenteras på VFF:s hemsida samt distribueras per e-post till
berörda föreningars officiellt uppgivna e-postadress samt anmäld ungdomsansvarig/kontaktperson.
Övrigt
Förutom dessa specifika bestämmelser gäller Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser samt
spelregler för fotboll. Regelboken bör finnas tillgänglig för alla ledare och finns att beställa från SISU
Idrottsböcker www.sisuidrottsbocker.
Matchmiljö 2021
TBU kommer att uppdateras utifrån det förslag som gick igenom på VFFs Representantskap den 10
december 2020 vad det gäller Matchvärd/Matchmöte/Domaransvarig ungdom.

