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Hälsinglands Fotbollförbund
Nolltolerans
Förord: Hälsinglands Fotbollförbund inför under 2008 ”nolltolerans” i all seriefotboll.
Tanken är att med ”nolltolerans” få bort den allt mer hårda attityd och de allt
mer växande glåporden som bla lett till ökat våld på våra fotbollsplaner.

Domartolkningar ang. nolltolerans
Varning:
- Spelare som i besvikelsen över missad målskott, passning, brytning
använder svordomar
- Spelare som använder svordomar mot Spelare/Ledare/Publik
(sluta filma för helvete, kom igen nu för fan, vad fan håller du på med, mm)

- Spelare som med ord försöker påverka domaren att blåsa, varna ,utvisa.
(nu får du fan varna, blås då domarn, för helvete kom igen nu, skärp dig nu domarn mm)

Här kan ibland finnas en nyansskillnad som gör att domaren nöjer sig med en
muntlig erinran. Upprepas det efter erinran så följer varning alt utvisning.
Utvisning:
- All form av fysiskt våld och hot mot domare/spelare/ledare/publik
- Könsord i alla lägen
(förutom könsord, bög, hora, Homo, bitch, fjolla)

- Rasistiska påhopp mot spelare/ledare/domare/publik
- Kränkande gester mot spelare/ledare/domare/publik
(visar fingret, pekar mot huvudet, drar fingret över halsen mm)

- Missfirmar spelare/ledare/domare/publik
(din nolla, djävla idiot, din pajas, skaffa glasögon, fetknopp, pucko, mupp mm)

Vid varje utvisning skall en anmälan göras som beskriver händelsen.
Ledare:
- Försöker påverka domaren att blåsa/varna
(blås då, men domarn, nu får du komma igen, ta tag i matchen nu, mm)

- Kommenterar domsluten
(nu börjar han igen, det är ju otroligt, du skulle ha frispark, sånt ser du, men snälla.. mm)

Muntlig erinran vid första gången och vid upprepning skall ledaren avvisas
och en anmälan göras som beskriver händelsen
- Med svordomar, gester, missfirmelse/rasistiska påhopp mot
Domare/spelare/Ledare/Publik
Direkt avvisning av ledaren och en anmälan skall göras som beskriver
händelsen.
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Frispark/Nedsläpp/Avvakta
• Om du under spelets gång blåser av och skall varna/utvisa spelare på
planen för verbala regelbrott (snack) eller otillåtna gester. Starta med
en indirekt frispark där förseelsen ägde rum. Alltså där spelaren stod
och skrek/missfirmade.
• Om du under spelets gång blåser av och skall varna/utvisa/avvisa
ersättare ledare vid sidan av planen. Starta spelet med nedsläpp där
bollen befann sig när du blåste av.
• Om motståndaren till den spelare du tänker varna har bollen i spel
och har klar fördel så avvakta varningen till bollen går ur spel.
• Om du skall varna/utvisa/avvisa när spelet är avblåst så startar du
spelet med det som skulle vara när spelet blåstes av.
• Tumregeln är att aldrig avvakta vid grov utvisning. Enda gången är
om du är helt säker på att bollen kommer att förpassas i mål.

Vid varning, ta upp det gula kortet i tid, omgivningen och framförallt spelaren
ser då i god tid att varning skall komma. Få till en ceremoni av varningen där
spelaren står på ett avstånd till domaren (2-3 m) som gör att alla ser och kan
identifiera den varnade spelaren. Varna inte på långt avstånd. Viktigt att
varningen får den effekt som man är ute efter.

