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Tävlingsbestämmelser (TB) år 2012
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annan
av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) i cirkulär och skrivelse utgiven information om
dessa. Nedanstående Tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s
Representantskap träder i kraft den 25 november 2011.
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser.
Nedanstående bestämmelser som fastställts av Distriktsstyrelsen den 5 april
2012, träder i kraft med omedelbar verkan och gäller spelåret 2012. Specifika
bestämmelser för Halland finns i rutor, i övrigt gäller Svenska FF:s
tävlingsbestämmelser.
TU äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter och anvisningar.
Hallands FF:s särskilda bestämmelser finns inskrivna efter varje tillämplig
paragraf.
Benämningar:
Hallands Fotbollförbund
= Hallands FF
Hallands Fotbollförbunds styrelse
= Hallands FF:s styrelse
Hallands Fotbollförbunds tävlingskommitté = TK
Hallands Fotbollförbunds tävlingsutskott
= TU
Hallands Fotbollförbunds Disciplinutskott
= DpU
Hallands Fotbollförbunds Domarutskott
= DU
Svenska Fotbollförbundet
= SvFF
Vi vill erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens
skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s och HFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser samt övriga tävlings- och spelregler.
Begrepp
I förvarande bestämmelser ska följande begrepp förstås enligt nedanstående:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende
anläggningskriterier och säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett
obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Behörig spelare: Spelare som innehar relevant licens och spelklarhet och/eller som i
övrigt har rätt att representera förening i enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlingsoch spelregler.
Bestraffning: Disciplinär påföljd i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och/eller
Riksidrottsförbundets stadgar.
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Distriktsförbundsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade
tävlingar.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda
tillfälle kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet.
Byte av spelare får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i
enlighet med spelreglerna.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): En administrativ databas
innehållande uppgifter om verksamheten inom den svenska fotbollsrörelsen.
Funktionär: Alla personer som enligt tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i
samband med ett matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i
SvFF.
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar,
Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan, div. 2, damer, samt Junior- och
Pojkallsvenskan).
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit
rätten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet.
Internationell match: Match mellan ett svenskt lag och ett utländskt lag eller mellan
två utländska lag.
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det
kalenderår spelaren fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landsdelsmatch: Match mellan lag, företrädande viss del av SvFF:s och/eller annat
landsförbunds administrationsområden
Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är
upptagen på domarrapporten som tillhörande deltagande förening.
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att
övervaka matcharrangemang.
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Nationell match: Match mellan svenska lag.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar respektive damer.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.
Serienivå: En nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten
medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för fotboll (i enlighet med FIFA:s Laws of the Game).
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på
annat sätt tydligt stödjer viss förening.
Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att
övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang.
Tävlingsbestraffning: Ett tävlingsärende där behörigt organ kan bestraffa part med
en påföljd till följd av partens avsteg från SvFF:s tävlingsregler.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Med SvFF:s tävlingsregler avses tävlingsbestämmelser,
representationsbestämmelser, reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar.
Tävlingsstyrelse: Behörigt organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar
beslut angående tävlings genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område som tas upp till behandling i
enlighet med SvFF:s tävlingsregler.
UEFA:s klubblicens: Regelverk rörande organisatoriska och ekonomiska krav på de
föreningar som har kvalificerat sig för spel i UEFA:s klubblagstävlingar.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller
17 år.
Vakans: En plats i seriesystemet som måste tillsättas av annan förening efter det att
behörig förening uteslutits eller avstått serieplatsen.
Vänskapsmatch: Match som inte ingår i en tävling.
Walk over (w.o.): När förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig till match.
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1 kap – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
Alla fotbolls-, Futsal- och Beach Soccer-matcher spelas enligt SvFF:s
tävlingsregler och Internationella Fotbollförbundets (FIFA) spelregler, om inte
annat godkänts av SvFF:s styrelse (Förbundsstyrelsen).
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller
Distriktsförbund (SDF), kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter
utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse.
Det som föreskrivs för förening i förevarande bestämmelser är tillämpligt
även för IdrottsAB såvida inte annat särskilt stadgas.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha
vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande
organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr att
inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att insända
föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller utlåtande kan
medföra en straffavgift om högst 25.000 kr.
I allvarliga fall kan anmälan till bestraffning ske enligt 14 kap
Riksidrottsförbundet (RF:s) stadgar.

2§

Matchtillstånd
Till SvFF ansluten förening eller IdrottsAB får spela match endast mot lag
som företräder organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA
anslutet nationsförbund.
Till SvFF ansluten förening eller IdrottsAB får inte delta i andra tävlingar än
sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i
tävlingsverksamhet hos det SDF föreningen tillhör. Förening kan delta i annat
SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning att berörda SDF är överens
om saken.
Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling.
Bestraffningsreglerna enligt 14 kap RF:s stadgar är tillämpliga även på
förseelser begångna under eller i samband med tävlingar och
vänskapsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.
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3§

Mästerskapstävlingar mm.
Allsvenskan och Damallsvenskan gäller som tävling om SM. Segrande lag i
Allsvenskan respektive Damallsvenskan blir Svenska Mästare.
SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, herr och dam, Junior SM (JSM),
herrar, Pojk-SM (PSM) samt Flick-SM (FSM).
SvFF kan också besluta att arrangera SM i Futsal samt SvFF:s Supercup.

4§

IdrottsAB
Förening kan upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För att detta ska kunna
göras krävs, enligt SvFF:s stadgar, Förbundsstyrelsens godkännande.
IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör.
Vad som föreskrivs om förening och lag äger motsvarande tillämpning på
IdrottsAB såvida inte annat anges.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till
IdrottsAB.
Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett
övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling
eller på samma serienivå i SvFF:s tävlingar.

5§

Deltagande i landskamper mm.
Spelare som kallats att delta i landskamp, landsdelsmatch, distriktsmatch
eller förberedelser till sådan match, får inte utan giltig anledning undandra sig
deltagande.
I enlighet med FIFA:s bestämmelser ska spelaren och den utländska
föreningen tillse att spelaren på kallelse av SvFF deltar i landskamper och
förberedelser inför landskamper.
Spelarens förening ansvarar, såvida inte annat sägs, för att spelare, såväl
svensk som utländsk, är försäkrad vid landskamp eller förberedelse till
landskamp.
Endast spelare som är medlem i en förening ansluten till FIFA är behörig att
delta i landslaget.
Endast svensk medborgare får representera SvFF i landskamp. Spelare som
representerat SvFF i landskamp får inte representera annat nationsförbund
annat än enligt de särskilda undantagsregler som FIFA fastställt.
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6§

Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och
Superettan
Förening i Allsvenskan och Superettan har skyldighet att följa av SvFF
beslutade särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och
Superettan.

7§

Damelitfotbollsmanualen
Förening i Damallsvenskan har skyldighet att följa av SvFF beslutade
föreskrifter i Damelitfotbollsmanualen. SvFF:s Tävlingskommitté (TK) kan om
särskilda skäl föreligger, efter förenings framställan, medge dispens från
Damelitfotbollsmanualen.

8§

Spelaragent
Förening och spelare får vid förhandlingar om spelarövergång och
avtalsförhandlingar företrädas av en spelaragent. Sådan spelaragent måste
vara en fysisk person samt inneha en av ett till FIFA anslutet nationsförbund
utfärdad licens. Undantag härifrån gäller för rådgivare som är advokat eller är
spelares nära anhörig. Med nära anhörig avses här förälder, far- och
morföräldrar, syskon samt make/maka och sambo.
FIFA:s Players´Agents Regulations samt SvFF:s Reglemente för
spelaragenter gäller i alla delar.

9§

Matchagent
Nationsförbund och förening får vid förhandlingar om enstaka
matcharrangemang eller turneringar i vilka deltar annat landslag respektive
förening från annat nationsförbund företrädas av matchagent.
Sådan matchagent måste inneha av UEFA utfärdad licens när deltagande
nationsförbund respektive förening tillhör UEFA och arrangemanget ska äga
rum inom UEFA:s geografiska område. Deltar nationsförbund och/eller
förening från annat nationsförbund måste rådgivaren inneha av FIFA
utfärdad licens.
FIFA:s Match Agents Regulations och UEFA:s Regulations for Licensed
UEFA Match Agents gäller i alla delar.

10 §

Arenakrav

10.1

Div. 1, herrar
Arenakrav gäller i div. 1, herrar, enligt av SvFF fastställda föreskrifter.

10.2

Framtida arenakrav
Fr.o.m. säsongen 2014 gäller arenakrav för spel i Allsvenskan, Superettan
och Damallsvenskan enligt av SvFF fastställda föreskrifter. Se vidare
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Föreskrifter om arenakrav för svensk elitfotboll, herrar och damer, fr.o.m.
2014.
11 §

Representationsbestämmelser
Villkor gällande spelares rätt att övergå till och representera förening finns
fastställda i SvFF:s Representationsbestämmelser.

12 §

Reglemente för Elitlicensen
Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan får delta i respektive
serie endast efter att ha erhållit Licensnämndens godkännande i enlighet
med de villkor som finns fastställda i Reglemente för Elitlicensen samt
tillhörande anvisningar.

13 §

Deltagande i internationella klubbtävlingar
Förening som genom sin placering i Allsvenskan, genom resultat i Svenska
Cupen, herrar, eller genom UEFA Respect Fair Play Competition kvalificerat
sig till någon av UEFA:s klubbtävlingar och som innehar godkänd licens, kan
inte avstå sin plats.
Förening får delta i UEFA-klubbtävling endast efter att ha erhållit av
Licensnämnden beviljad licens i enlighet med de villkor som gäller för
UEFA:s klubblicens.
Förening i Damallsvenskan som genom sin placering i serien är kvalificerad
för UEFA:s klubbtävling, kan inte avstå sin plats.
Förening som genom seger i SM Futsal, herrar, är kvalificerad för UEFA
Futsal Cup, kan inte avstå sin plats.
Förbundsstyrelsen kan besluta, att förening som ändock avstår sin plats,
avstängs från deltagande i samtliga UEFA:s tävlingar under en tid av högst
tre år.

14 §

Tillstånd för radio- eller TV-sändning
Förening eller SDF får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, medge radioeller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via Internet eller
annat medium liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till
match. Åskådare eller annan får inte utan arrangerande förenings
medgivande göra videoupptagning eller annan motsvarande upptagning av
rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande textrapportering från match
samt för all annan slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

15 §

Spelares medverkan i reklam
Spelares medverkan i reklam bestäms av spelarens förening, utom i vad
avser deltagande i landslag, där spelarens medverkan bestäms av
Förbundsstyrelsen.
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16 §

Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling
samtyckt till att vederbörande förenings- respektive personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör
uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra
medlemmars godkännande i angivet hänseende.

17 §

Klassificering av matcher
Matcher i förbundstävlingarna får, utifrån säkerhetsaspekter, klassificeras av
SvFF:s TK enligt kriterier beslutade av Förbundsstyrelsen.
SDF har rätt att besluta om klassificering i distriktstävlingarna.

2 kap - Administration
Tävlingens genomförande
1§

Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får
segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får
vartdera laget 1 poäng.

2§
2.1

Placering i tävling
Tävling enligt seriemetoden
Placering avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs
placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och
insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort
flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat
avgörande, där vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan
placeringen ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på neutral spelplan,
dock endast då fråga är om serieseger, upp- eller nedflyttning eller priser.
I tävling med deltagande av högst sex lag kan tävlingsstyrelsen besluta att
lagens inbördes resultat ska vara avgörande som första alternativ vid lika
poängställning.

2.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om match vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord gäller de föreskrifter
som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som godkänts av beslutande organ.
Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10 minuter i
ungdomsmatch.
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Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
3§

Speltid
Speltiden i senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. I match i
förbundsserierna och Junior- och Pojkallsvenskan ska speltiden vara 2 x 45
minuter.
Speltiden i match för spelare i åldern 15-17 år ska vara längst 2 x 40 minuter
och i match för yngre spelare längst 2 x 35 minuter.
SDF har rätt att föreskriva att speltid ska vara 2x45 minuter i distriktstävling
för spelare som är 17 år.
Seniorlag, P19, P18, P17-18
P16 och P15
P14 och P13
P12 och P11
P10
P9 ,P8 och P7
F18 - F15
F14 och F13
F12 och F11
F10
F9, F8 och F7

4§

Ersättare och avbytare

4.1

Ersättare

2 x 45 min
2 x 40 min
2 x 35 min
2 x 30 min
2 x 25 min
2 x 20 min
2 x 40 min
2 x 35 min
2 x 30 min
2 x 25 min
2 x 20 min

Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre
får bytas in under match.
Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet.
Utvisad spelare får inte ersättas.
4.2

Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla sju får
bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byten sker
genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna. Alla spelare
som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett
om de blivit inbytta eller inte.
Utvisad spelare får inte ersättas.

4.3

Ersättare i förbundsserierna
I förbundsserierna Allsvenskan – div. 3, herrar och Damallsvenskan - div. 2,
damer, och i förekommande fall kval till dessa tävlingar gäller ersättare enligt
punkt 4.1.
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4.4

Ersättare/avbytare i distriktsserierna
SDF fastställer avseende distriktsserierna dels vilken av punkterna 4.1 eller
4.2 som ska gälla i elvamannafotboll dels vilket antal (dock högst sju)
ersättare/avbytare som kan antecknas på spelarförteckningen.
Hallands FF:s serier spelas enligt 4.4.
I Hallands FF:s serie får högst 5 avbytare antecknas på
spelarförteckningen varav alla 5 får bytas in under match. Utbytt
spelare får återinträda i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet
skall ske vid mittlinjen, där spelartruppen är placerad.
Alla spelare som finns på spelarförteckningen anses ha deltagit i
matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte.

4.5

Enkla spelformer
I fem-, sju-, respektive niomannafotboll gäller obegränsat antal avbytare.

5§

Priser

5.1

Prisplaketter och medaljer
18 spelare i respektive lag erhåller medaljer. Utöver dessa har förening
möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om ytterligare
medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren
deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. Har spelare deltagit i två
föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla medalj för spel
i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.
Herrar
Allsvenskan
första lag
andra lag
tredje lag
fjärde lag

Föreningen
guldplakett
silverplakett
silverplakett
bronsplakett

Spelarna
guldmedaljer
stora silvermedaljer
små silvermedaljer
bronsmedaljer

Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr
av Lennart Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken, och spelarna
RF:s mästerskapstecken.
Superettan, div. 1-3
första lag

silverplakett

stora silvermedaljer
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Damer
Damallsvenskan
första lag
andra lag
tredje lag
fjärde lag

Föreningen
guldplakett
silverplakett
silverplakett
bronsplakett

Spelarna
guldmedaljer
stora silvermedaljer
små silvermedaljer
bronsmedaljer

Segrande förening i Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i och
miniatyr av Kronprinsessan Viktorias pokal samt RF:s mästerskapstecken,
och spelarna RF:s mästerskapstecken.
Div. 1-2
första lag

silverplakett

stora silvermedaljer

Prismedaljer i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Hallands FF utdelar prisplaketter till spelarna i de främsta lagen och
diplom till föreningen enligt följande:
HERRAR
Div. 4 Elit
1:an Guldplakett
Diplom
2:an Silverplakett
Diplom
3:an Bronsplakett
Diplom
Div. 4
1:an Guldplakett
Diplom
2:an Silverplakett
Diplom
Div. 5
1:an Guldplakett
Diplom
Div. 6
1:an Guldplakett
Diplom
Reserv
1:an Guldplakett
DAMER
Div. 3
1:an Guldplakett
Diplom
2:an Silverplakett
Diplom
3:an Bronsplakett
Diplom
Div. 4
1:an Guldplakett
Diplom
2:an Silverplakett
Diplom
Div. 5
1:an Guldplakett
Diplom
UNGDOMAR
P17-18
1:an Guldplakett
Diplom
P11-16
1:an Guldplakett
F15-18
F11-16

1:an Guldplakett
1:an Guldplakett

Diplom

Antalet plaketter är alltså 18 st. inom 11-mannafotbollen, 14 st. inom
7-mannafotboll och 16 st. inom 9-mannafotbollen. Dessa fördelas av
föreningen. Det gäller höstens seriespel.
Beställning av extra plaketter till dessa spelare ska vara Hallands FF
tillhanda senast den 1 oktober 2012.
Spelarnas deltagande i seriespelet ska kunna styrkas. Plaketter utdelas
ej vid kvalificeringstävlingar.
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5.2

Tävlingar för ungdomsspelare
Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.

6§

Seriesammansättning - förbundsserier och distriktsserier
Sammansättningen av Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan
fastställs av Förbundsstyrelsen.
Sammansättningen av div. 1- 3, herrar, samt Damettan och div. 1, damer,
fastställs av Representantskapet.
Sammansättningen av distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Sammansättningen av distriktets representationsserier fastställs av
Representantskapet. Övriga seriesammansättningar fastställs av
Hallands FF:s styrelse. Förening som efter beslutad
seriesammansättning lämnar tävlingen åläggs särskild avgift.

7§

Övriga distriktstävlingar
SDF bör årligen arrangera Distriktsmästerskap för seniorer (DM) och juniorer
(JDM).
DM och JDM arrangeras som tävling enligt utslags- eller seriemetoden.
Varje till SvFF ansluten förening inom SDF får anmäla sig till deltagande i
DM och JDM med ett lag i varje tävling.

8§

Förenings eget arrangemang av tävling och vänskapsmatch

8.1

Allmänt
Tillstånd för förenings eget arrangemang av tävling eller vänskapsmatch i
fotboll, Futsal och Beach Soccer medges av berört SDF.
SDF beslutar om förening ska söka tillstånd för deltagande och arrangerande
av tävling eller vänskapsmatch, eller om endast meddelande därom ska
göras till föreningens SDF.
Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i
tävlingar och vänskapsmatcher med tillstånd.
Avtal om match ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas.
Om match ordnas av annan än berörda föreningar får endast UEFAlicensierad matchagent anlitas.
Bestraffningsreglerna enligt 14 kap RF:s stadgar är tillämpliga även på
förseelser begångna under eller i samband med tävlingar och
vänskapsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.
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8.2

Förutsättningar för nationella tillstånd
Tävling för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom
distriktet/närområdet.
Tävling för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna den 1
oktober – den 1 maj, den 1 juni – den 25 augusti samt Kristi
Himmelfärdshelgen (från och med torsdag till och med söndag) såvida inte
SDF föreskriver annat.
Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till
tävling under tiden den 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med
torsdag till och med söndag), den 1–15 juni, den 15–25 augusti samt den
1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant
godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF.
SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell
tävling eller vänskapsmatch.
SDF fastställer med utgångspunkt från Fotbollens Spela, Lek och Lär vad
som i övrigt gäller beträffande deltagande i och arrangerande av tävlingar i
distriktet
EGNA TÄVLINGSARRANGEMANG
1/
Förening vars lag deltar i icke sanktionerad match kan åläggas
straffavgift om högst 10 000 kronor.
2/
Ansökan ska göras på fastställt formulär och åtföljas av
fastställd avgift samt ha inkommit till berört SDF senast två
månader före tävlingens början. Tävling för spelare upp t.o.m.
12 år arrangeras för 7-mannalag. Penningpriser eller
motsvarande får förekomma endast i tävlingar omfattande
juniorer och äldre.
3/
Matchrapport SKA användas vid varje match. Matcher i tävling
som fått tillstånd betecknas som bindande. Tävlingsstyrelsen är
skyldig att förvara matchrapporter för åldersgrupperna 15 år
och äldre i 30 månader efter tävlingens avslutande.
Matchrapporter för åldersgrupperna 14 år och yngre måste
bevaras t.o.m. den 31 december det år tävlingen
DELTAGANDE I TÄVLINGSSPEL UTANFÖR EGNA DISTRIKTET
1/
Förening som avser delta i tävling som gäller spelare över 9 år
och som arrangeras i annat distrikt ska ha tillstånd.
2/
Lag i annat distrikt: Ansökan om spel i annat distrikt sker på
Hallands FF:s blankett. En administrativ avgift på 350 kronor
faktureras föreningen vid godkännande.
3/
Regler: Om klubben beviljas att spela i annat distrikt med ett lag
skall ett lag i samma åldersklass spela i Hallands FF:s regi. 2 lag
i annat distrikt, 2 lag i Halland o.s.v. Om det under säsong visar
sig att klubben måste dra ut ett/två lag o.s.v. skall det lag som
spelar utanför distriktet dras ut först. Förening som avser delta i
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tävling som gäller spelare över 9 år och som arrangeras i annat
distrikt ska ha tillstånd.

8.3

Internationella tävlingar och vänskapsmatcher
Förening som i Sverige ska spela och/eller arrangera vänskapsmatch mot
utländsk förening måste informera sitt SDF, och i förekommande fall annat
berört SDF, om matchdag, spelort och avsparkstid senast en månad före
matchdag.
Förening som avser att i Sverige anordna turnering med deltagande av
utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad före
tävlingens första match. Om tävling omfattar utomeuropeisk förening ska
tillståndsansökan åtföljas förteckning över deltagande lag och av tävlingens
föreskrifter på engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra ansökan till FIFA
för godkännande.
Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell match eller
tävling i Sverige samt kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att
delta i sådan match eller tävling.
Arrangerande förening ansvarar för att skicka en skriftlig rapport till SDF:et
om det förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade. SDF:et
ska vidarebefordra rapporten till SvFF, som tillskriver berörd förenings
fotbollförbund.
Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som avser att spela
vänskapsmatch mot utländsk förening utomlands ska meddela detta till sitt
SDF senast en månad före matchen.
Förening som avser att delta i internationell tävling utomlands ska meddela
detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första match. SDF kan, om
särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i internationell match eller
tävling utomlands.
INTERNATIONELLA/NATIONELLA MATCHER
För ansökan om arrangerande av nationell eller internationell turnering
används den blankett som finns på Hallands FF:s hemsida. Blanketten
skickas till Hallands FF senast en (1) månad före
turneringsgenomförandet.

9§

Anmälan till tävling
Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt Damallsvenskan
– div. 1, damer, ska göras via FOGIS senast den 15 november.
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I förbundstävlingar ska lag alltid anmälas i föreningens officiellt registrerade
namn.
Bestämmelser om serieanmälan till distriktsserierna fastställs av respektive
SDF.
Nysökande till distriktsserierna för herrar och damer A- och B-lag ska
skriftligen vara Hallands FF tillhanda senast den 1 september och
insändas tillsammans med meritförteckning, uppgift om
planförhållande (planens minimimått 100x60 m) samt domares och
spelares omklädningsrum.
SDF får godkänna att två föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF
kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt
lagnamn. Lagnamnet ska vara neutralt.
Kombinerade lag kan ej vinna Distriktsmästerskap. Spelare får endast
representera en förening i Distriktsmästerskap (Intersport Cup) under
samma tävling. (Representantskapsbeslut 1999)
Nybildad förening kan endast delta i div. 6 om ledig plats finns. Om inte,
ska föreningen inplaceras i klass 3, herrar. (Representantskapsbeslut
2007)
10 §

Behörighet att anmäla lag till tävling

10.1

Allmänt
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävlingsmatch och senast vid
tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda kraven
på medlemskap i SvFF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter mot SvFF och/eller berört SDF.

10.2

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar eller i kval till Svenska
Cupen, div. 3, herrar och div. 1, damer.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela
tävlingen som ett kombinerat lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan
tävling i distriktet.
Förening äger under vissa förutsättningar rätt att representeras av
kombinerade lag i tävlingar, vilka administreras av Hallands FF.
Möjlighet till kombinerade lag finns inte i kval till Junior- och
Pojkallsvenskan samt Nike Premier Cup.
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I A-lagsserier kan kombinerade lagnamn godkännas efter dispens från
Hallands FF.
SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag
upphör.
Arrangör av tävling enligt 2 kap 8 § får, med SDF:s tillstånd, i
tävlingsföreskrifter ge förening rätt att delta i tävlingen med ett kombinerat
lag.
10.2 a Kombinerade lag i distriktsserierna
Kombinerade lag i distriktsserierna kan endast tillämpas i, division 4
herrar och division 4 damer eller lägre samt i kval inom, distriktsserierna.
Förening ansvarar för att omedelbart meddela Hallands FF att detta
inträffat.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela
tävlingen, som ett kombinerat lag.
10.3

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna.

11 §

Anmälan av lag tillhörande nya föreningar
Lag tillhörande nybildad förening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Undantag från denna regel kan göras för ny förening som bildats genom
sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller annan
organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SvFF eller
SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den
omorganiserades.
Beslut om inplacering fattas av Förbundsstyrelsen gällande förbundsserierna,
och av SDF-styrelsen gällande distriktsserierna.
Inplacering får inte ske mellan perioden 1 april och 14 november såvida inte
särskilda skäl föreligger.
Förbundsstyrelsen har rätt att utfärda särskilda anvisningar vid delning
av förening eller annan organisationsförändring.

12 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF med undantag av div.
2, damer, där administrerande SDF fastställer respektive spelordning.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
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DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i
gällande spelordning för förbundstävlingar.
Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam
dag och avsparkstid, om inte SvFF respektive SDF medger annat.
Sista speldagens matcher, som kan ha betydelse för upp- eller
nedflyttning eller för prismedaljernas fördelning ska, då det gäller Alagsserier, spelas på samma dag och samma klockslag enligt TU:s
bestämmande. Då det gäller reservlagsserier skall sista speldagens
matcher, som har betydelse för upp- och nedflyttning eller för
prismedaljernas fördelning, spelas på samma dag och samma
klockslag enligt TU:s bestämmande. Om avbruten eller inställd match
inte kan spelas före seriens sista omgång, kan hela omgången skjutas
fram en vecka. Om enstaka match i sista omgången med betydelse för
upp- eller nedflyttning ej kan påbörjas på fastställt klockslag på grund
av Force majeure ska om möjligt information härom lämnas till övriga
match- arrangörer i samma serie.
Den av HFF fastställda datumen för sista omgången är sista speldatum
för samtliga matcher i serien.
13 §

Matchändring
SvFF respektive SDF kan, exempelvis vid extraordinära omständigheter,
varöver föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) på
grund av omständighet som kommit till arrangerande eller gästande
förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad
landskamp respektive landsdelsmatch, distriktsmatch eller förberedelser till
sådan match kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad i enlighet med
av Förbundsstyrelsen fastställd ordning. Framställning om ändrad speldag
ska ha inkommit till SvFF respektive berört SDF inom fyra dagar från det att
spelaren mottagit kallelsen.
Matchändring i samband med att spelare uttagits till
landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling godkänns under
förutsättning att två (2) eller flera spelare från samma förening uttagits.
Då endast en (1) spelare från föreningen uttagits till
landskamp/landslag eller distriktslagsmatch/samling krävs att båda
lagen är överens för att serie- eller cupmatch skall ändras.
Om särskilda skäl föreligger kan SvFF respektive SDF besluta att godkänna
byte av hemma-bortamatch.
Framställning om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3 och
Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan ska skriftligen tillställas SvFF på
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särskild matchändringsblankett (finns på SvFF:s hemsida
www.svenskfotboll.se):
 senast fyra dagar före fastställd speldag
 med angivande av orsak till önskad ändring
 med gästande förenings skriftliga medgivande samt
 vara åtföljd av föreskriven avgift 2.000 kr (gäller endast vid ändring av
speldag)
I div. 2, damer, ska framställningen tillställas respektive administrerande
SDF. Matchändringsavgift fastställs av SDF:et.
För sent inkommen ansökan om matchändring beaktas inte, såvida inte
särskilda skäl föreligger.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i
distriktsserierna.
Hallands FF kan medge ändrad matchdag eller matchtid p g a
omständighet som kommit till arrangerande förenings kännedom efter
spelordningens fastställande.
Framställning om ändrad matchdag ska skriftligen, med angivande av
orsak till önskad ändring samt med gästande lag och central/lokal
matchtillsättares medgivande, sändas till Hallands FF.
1. För alla matcher som ändras under tiden 9 mars – 30 september 2012
faktureras en avgift på 200 kr.
2. För matcher som ändras inom 14 dagar före fastställt speldatum
faktureras en avgift på 500 kr.
3. För matcher som spelas mer än en månad efter fastställt speldatum
faktureras en avgift på 1 000 kr.
Avgifterna faktureras den förening som begärt matchändringen eller
delas upp på båda föreningarna om båda begärt matchändring.
Uppskjuten match ska spelas inom 30 dagar.
Ingen uppskjuten match tillhörande våromgången får spelas senare än
första match i höstomgång och ingen uppskjuten match tillhörande
höstomgången får spelas senare än datum för seriens sista omgång.
Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med undantag för
Svenska Cupen för herrar, Svenska Cupen för damer samt Senior-DM
(Intersport Cup) för herrar och damer.
Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma åldersklass.
Lagen har rätt till en spelledig dag mellan seriematch och match i
någon av ovan nämnda cuper. HFF har rätt att fakturera en
administrationsavgift för seniorlag på 1 000 kr och för ungdomslag på
500 kr när vår match spelas under höstsäsong samt om match spelas
efter sista speldatum i serie eller om förening med flera lag i samma
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serie inte följer den spelordning som fastställts.
Om lag ej kan komma överens om speldag, fastställer TU ny speldag.

14 §

Uppskjuten eller avbruten match

14.1

Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och/eller
planförhållanden
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på
grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av domaren.
Match som skjutits upp på grund av väder- och/eller planförhållanden ska
spelas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram om
inte SvFF respektive SDF beslutar annat.
Match som avbryts under matchens gång på grund av väder- och/eller
planförhållanden ska, med de förutsättningar som anges i 2 kap 14 § 3 p,
återupptas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram,
om inte tävlingsstyrelsen beslutar om annan speldag.
Berörda föreningar har rätt till en dags speluppehåll mellan matcherna.
Matcher i Damallsvenskan som uppskjuts/avbryts ska dock spelas samma
dag eller dagen efter ordinarie speldag om inte SvFF beslutar annat.
Om särskilda skäl föreligger kan tävlingsstyrelsen besluta att det vid
matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat.
Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela SvFF
respektive SDF när match skjutits upp samt att meddela ny speldag.
SvFF respektive SDF kan besluta om ny speldag om berörda föreningar inte
inom tre (3) dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och
fått ny speldag godkänd av SvFF respektive SDF.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.
För matcher som uppskjutits på grund av förhållanden över vilka
arrangerande förening ej kunnat råda, t.ex. på grund av
väderleksförhållanden, gäller att föreningen inom 1 vecka ska komma
överens med bortalaget om ny matchdag och underrätta Hallands FF
om detta. Ingen match får spelas senare än en månad efter fastställd
matchdag, dock får ingen match spelas efter seriens sista speldag.

14.2

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt
äventyras på arenan. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får
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domaren besluta att matchen inte fullföljs. Denna tid får dock förlängas om
domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att skäl till detta
föreligger.
14.3

Match som återupptas
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med
den speltid som rådde vid matchavbrottet.
I övrigt gäller följande
- Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen
får inte delta när matchen återupptas,
- Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen
avbrutits men som inte längre är registrerad för föreningen när matchen
återupptas får inte delta i matchen,
- Spelare som var avstängd inför den avbrutna matchen får inte delta när
matchen återupptas,
- Spelare som bytts ut eller utvisats före det att matchen avbrutits får inte
delta när matchen återupptas,
- Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits äger
fortsatt giltighet när matchen återupptas.
Spelare som deltog i spel när matchen avbröts får inte vara antecknad som
ersättare när matchen återupptas. Spelare som utvisats när matchen avbröts
får inte ersättas.
Förening kan efter det att matchen återupptagits endast genomföra det antal
byten som den hade rätt till när matchen avbröts.
SDF har rätt att föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna.

15 §

Sportsliga konsekvenser på grund av avbruten match

15.1

Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före
speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen
kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill
uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste
avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern
med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat
som gällde då matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda
lagen erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.
Vid upprepade förseelser kan förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar
i.
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Om särskilda omständigheter föreligger kan förenings lag uteslutas ur den
serie laget deltar i redan vid den första förseelsen.
Matcher som spelats av lag som uteslutits eller utgått ogiltigförklaras och
såväl lagets som motståndarlagets erövrade poäng och målresultat
annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag ska, såvida inte särskilda skäl
föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först efter
besvärstidens utgång eller, då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt
avgjort.
Om särskilda skäl föreligger kan respektive beslutande organ besluta att
matchen ska spelas om i sin helhet, att matchen återupptas i enlighet med 2
kap 14 § 3 p eller att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla
som slutresultat.
Om match avbrutits av andra skäl än första stycket, kan respektive
beslutande organ besluta att matchen ska spelas om i sin helhet, att matchen
återupptas i enlighet med 2 kap 14 § 3 p eller att det vid matchavbrottet
uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat.

Lag som inte infunnit sig till match till vilken laget blivit kallat förlorar
matchen med resultatet 0-3 och kan såvida inte föreningen anmäler
fortsatt deltagande till TU senast på femte dagen efter den dag då
matchen skulle ha spelats uteslutas ur tävlingen.
Lag som uteblivit från två matcher
- i serietävling
- eller match i cuptävling
- eller utan giltig anledning lämnat plan före speltidens slut
- eller vars spelare, ledare eller supportrar, för vilken föreningen kan
anses vara ansvariga uppträder på ett sådant sätt att matchen måste
brytas, uteslutes ur tävlingen.
Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger besluta om fortsatt
deltagande eller besluta ålägga föreningen administrationsavgift upp till
10 000 kronor. TU har rätt att under utredning besluta att ställa in lags
matcher. Även allvarligare händelser som inträffar i direkt anslutning till
match kan föranleda uteslutning av lag.
Förening vars spelare i visst lag vid upprepade tillfällen gjort sig
skyldiga till våldshandlingar mot funktionärer, motståndare eller publik,
får uteslutas ur den serie laget deltager i.
Förening vars spelare och ledare i ett visst lag är inblandade i s k
”läggmatcher” får uteslutas ur den serie laget deltager i.
Lag som utgått eller uteslutits ur serietävling betraktas som
nedflyttnings lag.
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Lagets spelade matcher annulleras och laget får nästkommande spelår
starta två serier lägre än den serie laget utgått ur eller uteslutits från.
Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl laget som
motståndarlaget erövrade poäng och målresultat annulleras.
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 nedflyttnings lag i seriegruppen.
Om förening till erkänns seger till följd av att matchen brutits erhåller
det icke felande laget målskillnaden 3-0, samt tre poäng såvida inte
resultatet var fördelaktigare vid tidpunkten då matchen bröts.
Vid händelser där båda lagen bryter mot ovanstående bestämmelser
kan båda lagen dömas att förlora matchen med resultatet 0-3 och noll
poäng. Förening vars lag utgått eller uteslutits ur serie kan åläggas att
betala ersättning till övriga föreningar.
15.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före
speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen
kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill
uppträder på ett sådant sätt att matchen (inte kan genomföras eller) måste
avbrytas, ska det felande laget uteslutas ur tävlingen. Om särskilda skäl
föreligger kan förening medges fortsatt deltagande.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar
respektive beslutande organ i frågan.
Om match avbrutits av andra skäl, kan respektive beslutande organ besluta
att matchen ska spelas om i sin helhet, att matchen återupptas i enlighet med
2 kap 14 § 3 p eller att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska
gälla som slutresultat.

16 §

Omspel av färdigspelad match
Domarens beslut i fakta som rör spelet, inkluderande men inte begränsat till
om ett mål har gjorts eller inte samt matchens resultat, är slutgiltiga. Protest
mot domares beslut i enlighet med spelreglerna kan inte föranleda omspel.
Andra av domare fattade beslut avseende förutsättningar i övriga
tävlingsregler kan, när synnerliga skäl föreligger, föranleda omspel av match i
dess helhet.
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17 §

Walk-over (w.o.)
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundsserierna utesluts ur den serie laget
deltagit i. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.
Om särskilda skäl föreligger kan respektive beslutande organ besluta om
fortsatt deltagande i serien. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska därvid
spelas.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. i distriktsserierna.
1/ Om förening drar sig ur efter det serier fastställts utdöms
administrationsavgift.
2/ Den klubb som lämnar walk-over utdöms administrationsavgift och
ska dessutom bestrida motståndarlagets kostnader i samband med wo.
Förening som lämnar w.o. ska inom 3 dagar skriftligen anmäla detta till
TU. besluta om ny matchdag om godtagbara skäl föreligger till att walkover lämnats. Skrivelsen ska innehålla uppgift om anledning till att w.o.
lämnats. TU kan besluta om ny matchdag om godtagbara skäl
föreligger till att walk-over lämnats.
3/ Om förening under spelåret lämnar en andra walk-over utesluts
föreningen ur serien. Föreningen är därmed skyldig att betala
kostnaderna för de föreningar som gästat föreningen men ej erhållit
hemmamatch mot densamma.
4/ Vid w.o. tilldöms det icke felande laget 3 poäng samt 3–0 i
målskillnad.

18 §

Ospelad match
SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller
mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att det ena laget ska tilldelas
tre poäng och 3-0 i målskillnad.

19 §

Upp- och nedflyttning

19.1

Allmänt
En förenings möjlighet att upp- och nedflyttas baseras på
tävlingsförutsättningar i enlighet med SvFF:s tävlingsregler och stadgar.

19.2

Förbundsserierna
Vid Representantskapsmötet 2011 beslutades att svensk fotboll fr.o.m.
säsongen 2013 inför ett nytt seriesystem på damsidan, nämligen Damettan
(14 lag) samt div.1, damer (6 seriegrupper om 12 lag). Under övergångsåret

29

2012 kommer damlagens upp- och nedflyttning att genomföras enligt
nedanstående punkter.
Respektive kval genomförs enligt 2 kap 20 § nedan. För definition av ”bästa”
lag se 2 kap 23 §.
Allsvenskan – 16 lag
Lag 14 spelar kval till Allsvenskan.
Lag 15-16 flyttas ned till Superettan.
Superettan – 16 lag
Lag 1-2 flyttas upp till Allsvenskan.
Lag 3 spelar kval till Allsvenskan.
Lag 13-14 spelar kval till Superettan.
Lag 15-16 flyttas ned till div. 1.
Div. 1, herrar – 2 x 14 lag
Lag 1 flyttas upp till Superettan.
Lag 2 spelar kval till Superettan
Lag 12-14 flyttas ned till div. 2, herrar.
Div. 2, herrar – 6 x 12 lag
Lag 1 flyttas upp till div. 1, herrar.
Lag 10 spelar kval till div. 2, herrar.
Lag 11-12 flyttas ned till div. 3, herrar.
Div. 3, herrar – 12 x 12 lag
Lag 1 flyttas upp till div. 2.
Lag 2 spelar kval till div. 2, herrar.
Lag 9 spelar kval till div. 3, herrar
Lag 10-12 flyttas ned till div. 4.
Div. 4, herrar
Från div. 4, herrar, flyttas 36 lag upp till div. 3.
Damallsvenskan - 12 lag
Lag 11-12 flyttas ned till Damettan 2013.
Norrettan och Söderettan - 2 x 12 lag
Lag 1-2 spelar kval till Damallsvenskan.
Lag 3-6 är behöriga till Damettan 2013
”Bästa” lag 7 spelar kval till Damettan 2013.
Återstående lag 7 samt lag 8-12 flyttas ned till div. 1, damer, 2013.
Div. 2, damer – 9 x 10 lag
Lag 1 spelar kval till Damettan 2013.
Lag 2-5 är behöriga till div. 1, damer, 2013
De åtta ”bästa” lag 6 är behöriga till div. 1, damer, 2013
Återstående lag 6 samt lag 7-10 flyttas ned till distriktsserierna.
Div. 3, damer
Från div. 3, damer, flyttas 9 lag upp till div. 1, damer, 2013.
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19.3

Distriktsserierna
Upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
19.3.1

REPRESENTATIONSSERIER HERRAR

Div. 4 Elit:
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 Elit kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 4 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Div. 4:
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4 Elit.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 4 Elit, uppflyttas 3:e laget till div.
4 Elit. Till div. 5 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Div. 5:
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 4.
2:orna i div. 5 kvalspelar om en plats i div. 4
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 4 uppflyttas även den andra 2.an.
Till div. 6 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre från vardera
serie.
Div. 6:
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 5.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 5 uppflyttas bästa 3:a.
Nya lag inplaceras i div. 6 om plats finns (Max 12 lag/serie), eller i
reserver klass 3.
19.3.2

RESERVLAGSSERIER HERRAR

Klass 1:
Till klass 2 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre.
Klass 2:
Seriesegrande lag uppflyttas till klass 1.
Vid vakant plats i klass 1 flyttas bästa tvåa upp i förhållande till antal
matcher och poängkvot till klass 1.
Till klass 3 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två ur vardera
serie.
Klass 3:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av klubbens övriga
reservlag som är högre rankade i seriesystemet. Alla övriga lag som
inte hindras av klubben övriga reservlag placeras i turordning efter
poängkvot till förhållande matcher och därefter sker uppflyttning med
detta som underlag 1,2 o.s.v.
Inget lag kan avsäga sin uppflyttning till klass 2.
Hallands FF:s styrelse äger besluta om upp- och nedflyttning utöver
ovanstående bestämmelser på framställning från förening .
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19.3.3
RESERVLAG FRÅN SAMMA FÖRENING
Två reservlag från samma förening kan ej delta i samma klass, gäller ej
i klass 3.
19.3.4
BESLUTAD SERIESAMMANSÄTTNING
Förening som efter beslutad seriesammansättning lämnar serien eller
utesluts ur tävlingen ålägges särskild avgift.
Kvalificerade lag som vägrar uppflyttning till högre reservserier
tvångsnedflyttas två reservserier. (Representantskapsbeslut 1998)

19.3.5

REPRESENTATIONSSERIER DAMER

Div.3:
Seriesegrande lag kvalspelar om plats i div.1. Dock kan ej föreningslag
2 kvalspela. Då får nästkommande lag i div. 3 kvalspela om plats i div.
1.
Div.4:
Seriesegrande lag i Norra och Södra serierna flyttas upp om de inte
hindras av klubbens övriga lag som är högre rankade. Om något av
seriesegrande laget/en ej kan gå upp tillfaller den platsen/erna de lag
som står i tur efter de lagen/et som inte kan gå upp i respektive serie.
Eventuellt kvalspel om vakant eller ledig plats skall ske mellan de lag
som står i tur placeringsmässigt i Norra eller Södra serierna om de inte
hindras av högre rankat eget klubblag. Bäst kvot startar hemma. Till
div. 4 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två från varje serie.
Om det efter serien avslutats och eventuellt kvalspel har spelats och
det senare uppstår vakans eller ledig plats skall i första hand förlorande
lag i kvalet flyttas upp och därefter använts bästa kvot från seriespelet
för eventuell uppflyttning.
Div.5:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av klubbens övriga lag
som är högre rankade. Lag 2 i serie där segraren hindras av högre
rankade lag skall stå i tur att gå upp till div. 4. Om vakans uppstår kan
övriga lag spela kval, där de fyra lagen med bästa kvot till förhållande
matcher deltager. Där turordningen 1 o.s.v. är underlaget för
uppflyttning.
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19.3.6

FÖRENINGSLAG 2 DAMER

Föreningslag 2 kan ej delta i samma serie som föreningslag 1.
19.3.7

A-LAG SPECIELL UPP- OCH NEDFLYTTNING

Förändringar i förbundsserierna eller annan händelse som påverkar
den ordinarie upp- och nedflyttningen regleras genom att antalet
ingångar i högre serier justeras vid kvalspelet.
Hallands FF företar lottning i förekommande fall.
20 §

Kval

20.1

Kvalordning avseende förbundsserierna
För definition av ”bästa” lag se 2 kap 23 §.
Kval till Allsvenskan
Lag 14 i Allsvenskan spelar kval mot lag 3 i Superettan.
Laget från Superettan har hemmaplan i första kvalmatchen.
Kval till Superettan
Lag 13-14 i Superettan spelar kval parvis mot lag 2 i div. 1 om två platser i
Superettan.
Lagen i div. 1 har hemmamatch i första kvalmatchen. Lottning av
kvalmatcherna genomfördes vid SvFF:s Representantskapsmöte den 25
november 2011 enligt följande:
Lag 2 i Division 1 Norra – Lag 13 i Superettan
Lag 2 i Division 1 Södra – Lag 14 i Superettan
Kval till div. 2, herrar
Lag 2 i div. 3, herrar, spelar kval parvis mot övriga tvåor i div. 3:
Div. 3 Mellersta Norrland - div. 3 Norra Norrland
Div. 3 Västra Svealand - div. 3 Södra Norrland
Div. 3 Södra Svealand - div. 3 Norra Svealand
Div. 3 Mellersta Götaland - div. 3 Nordvästra Götaland
Div. 3 Sydvästra Götaland - div. 3 Nordöstra Götaland
Div. 3 Sydöstra Götaland - div. 3 Södra Götaland
Därefter spelar de sex segrande lagen kval parvis mot de på 10:e plats
placerade lagen i div. 2, herrar, om sex platser i div. 2.
Segr. div. 3 Mellersta/Norra Norrland - div. 2 Norrland
Segr. div. 3 Västra Svealand/Södra Norrland - div. 2 Norra Svealand
Segr. div. 3 Södra/Norra Svealand - div. 2 Södra Svealand
Segr. div. 3 Mellersta/Nordvästra - div. 2 Västra Götaland
Segr. div. 3 Sydvästra/Nordöstra Götaland – div. 2 Östra Götaland
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Segr. div. 3 Sydöstra/Södra Götaland - div. 2 Södra Götaland
Först angivet lag är hemmalag i den första matchen, om berörda föreningar
inte är överens om annat.
Kval till div. 3, herrar
Från div. 4 flyttas 36 lag upp till div. 3.
Kvallag i div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 på så sätt att 12 kvalgrupper
bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas respektive gruppsegrare
till div. 3.
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF:en, och genomförs
enligt följande:
 En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för div. 3laget och ”bästa kvallag” från div. 4. ”Bästa kvallag” utses genom jämförelse
av i första hand flest poäng, och i andra hand målskillnad, i jämförelse med
antalet spelade matcher i seriespelet.
 Spelordning enligt följande, om inte SvFF:s TK, efter enhällig framställan
från samtliga berörda SDF, beslutar annat:
Omg. 1
”2:a bästa kvallag” - Lag 9 div. 3
Omg. 2
Lag 9 div. 3 - ”Bästa kvallag”
Omg. 3
Lag 9 div. 3 - ”3:e bästa kvallag”

”Bästa kvallag” - ”3:e bästa kvallag ”
”3:e bästa kvallag” - ”2:a bästa kvallag”
”Bästa” kvallag”- ”2:a bästa kvallag”

Kvalgrupp 1
3 Norra Norrland
4 Förl. kvallag N Norrbotten/S Norrbotten
4 Västerbotten
4 Västerbotten

Kvalgrupp 2
3 Mellersta Norrland
4 Medelpad
4 Ångermanland
4 Jämtland/Härjedalen

Kvalgrupp 3
3 Södra Norrland
4 Hälsingland
4 Gestrikland
4 Dalarna

Kvalgrupp 4
3 Västra Svealand
4 Värmland
4 Örebro Län
4 Västmanland

Kvalgrupp 5
3 Norra Svealand
4 Förl. kvallag Uppland/Gotland
4 Uppland
4 Stockholm

Kvalgrupp 6
3 Södra Svealand
4 Södermanland
4 Stockholm
4 Stockholm

Kvalgrupp 7
3 Nordöstra Götaland
4 Östergötland
4 Östergötland
4 Småland

Kvalgrupp 8
3 Nordvästra Götaland
4 Bohuslän/Dalsland
4 Göteborg
4 Västergötland
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Kvalgrupp 9
3 Mellersta Götaland
4 Göteborg
4 Västergötland
4 Västergötland

Kvalgrupp 10
3 Sydöstra Götaland
4 Blekinge
4 Småland
4 Skåne

Kvalgrupp 11
3 Sydvästra Götaland
4 Småland
4 Småland
4 Halland

Kvalgrupp 12
3 Södra Götaland
4 Skåne
4 Skåne
4 Skåne

Varje SDF fastställer sina föreningars placeringar i de olika grupperna.

Kval till Damallsvenskan
Lag 1-2 i Norrettan spelar kval parvis mot Lag 1-2 i Söderettan.
Lag 2 i Söderettan – Lag 1 i Norrettan
Lag 2 i Norrettan – Lag 1 i Söderettan
Först angivet lag är hemmalag i den första matchen, om berörda föreningar
inte är överens om annat.
Segrande lag är behöriga till Damallsvenskan 2013. Förlorande lag är
behöriga till Damettan 2013.
Kval till Damettan
Kvalomgång 1
Lag 1 i div. 2, damer, spelar kval i tre trelagsgrupper.
Gruppindelning
Grupp 1 A Norra Norrland – B Östra Svealand – C Södra Norrland
Grupp 2 A Västra Svealand – B Östra Götaland – C Södra Svealand
Grupp 3 A Södra Götaland – B Norra Götaland – C Västra Götaland
Spelordning
Match 1

A–B

Match 2
Förlorande lag i match 1 – C
Om lag A förlorat i match 1 har det laget bortamatch mot lag C.
Om lag B förlorat i match 1 har det laget hemmamatch mot lag C.
Match 3
Segrande lag i match 1 – C
Om lag A segrat i match 1 har det laget bortamatch mot lag C.
Om lag B segrat i match 1 har det laget hemmamatch mot lag C.
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Respektive gruppsegrare går vidare till kvalomgång 2. Övriga lag i kvalspelet
går inte vidare och är därmed behöriga till div. 1, damer, 2013.
Kvalomgång 2
”Bästa” lag 7 i Norrettan/Söderettan samt de tre gruppsegrarna i kvalomgång
1 spelar kval parvis.
Segr. Grupp 1- lag 7 i Norrettan/Söderettan alt. segr. Grupp 2
Segr. Grupp 3- lag 7 i Norrettan/Söderettan alt. segr. Grupp 2
Kvalomgång 2 ska genomföras med geografisk spelordning beroende på
lagens geografiska hemvist. Först angivet lag är hemmalag i den första
matchen, om berörda föreningar inte är överens om annat.
Segrande lag i kvalomgång 2 är behöriga till Damettan 2013. Förlorande lag
är behöriga till div. 1, damer, 2013.
Kval till div. 1, damer
27 div. 3-lag indelas i 9 trelagsgrupper. Respektive gruppsegrare är behöriga
till div. 1, damer, 2013. Övriga lag deltar 2013 i distriktsserierna.
Spelordning och kvalmetod för kval till div. 1, damer, fastställs av SvFF:s TK.
20.2

Kvalmetod i kval till Damettan
Kvalomgång 1
Varje lag spelar en match mot varje annat lag. Efter varje match genomförs
en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är lagens placering avgjord
behöver straffsparkstävling inte genomföras. Resultatet i
straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt enligt nedan
eller för att avgöra vilket lag som ska spela i match nr 2 och nr 3.
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta
mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande.
Därefter avgör de inbördes resultaten i straffsparkstävlingen. Kan placering
ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.
Kvalomgång 2
Kvalomgång 2 genomförs via kvalmetod enligt 2 kap 20.4 §.

20.3

Kvalmetod i kval till div. 3, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter oavgjord
match genomförs straffsparkstävling enligt spelreglerna. Resultatet i
straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen.
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Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta
mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest antal
mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande
där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är avgörande. Kan
placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.
20.4

Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier
Kvalet genomförs via dubbelmöte hemma – borta varvid, om poäng och
målskillnad är lika efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt.
Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs
matchen med 2 x 15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika antal mål gjorts i förlängningen avgörs
matchen genom straffsparkstävling enligt spelreglerna.

20.5

Kvalmetod i distriktsserier
Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Kval herrar och damer vid dubbelmöte
En match hemma – borta varvid, om poäng och målskillnad är lika efter
andra matchen, räknas flest mål på bortaplan som avgörande.
Kval herrar och damer vid gruppspel.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för det
lag som är bäst placerat efter två omgångar av de lag som ska mötas i
tredje omgången. Vid lika poäng och målskillnad efter två omgångar, så
har lag från högsta division hemmamatch. Vid lag från samma division
avgör poäng och målskillnad i förhållande till antalet matcher.

21 §

Förening på obestånd
Representationslag vars förening kommit på obestånd och genomfört
rekonstruktion som lett till ansökan om ackordsförfarande eller att förening
genomfört frivillig ackordsförhandling (så kallat underhandsackord), ska
flyttas ned till en serie som ligger en serienivå lägre än den serie laget
deltagit i senast. Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut,
inkluderat eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande
seriestart.
Förbunds- respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska
omfatta både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen och dels om
lagets eller lagens inplacering i seriesystemet.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att
i frågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive
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SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästa seriestart.
Om föreningens obeståndssituation och genomförd rekonstruktion som lett till
ansökan om ackordsförfarande eller föreningens genomförande av
underhandsackord är föranledd av förhållanden, som föreningen inte haft
rimliga möjligheter att påverka, kan Förbunds- respektive SDF-styrelse
besluta att nedflyttning inte ska ske.
Det åligger förening som genomfört rekonstruktion som lett till ansökan om
ackordsförfarande eller föreningens genomförande av underhandsackord att
omgående anmäla saken till SvFF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna
bestämmelser om nedflyttning ska därvid äga motsvarande tillämpning på
den förening till vilken rättigheten har återgått.
Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att
upplåtelseavtalet med förening upphört att gälla ska ovan angivna
bestämmelser om nedflyttning äga motsvarande tillämpning på den förening
till vilken rättigheten att delta i seriespel har återgått. Beroende på
omständigheterna ankommer det på Förbunds- respektive SDF-styrelse att
besluta om nedflyttning ska verkställas omedelbart eller först efter
seriespelets slut, inkluderat eventuella kvalomgångar.

22 §

Nedflyttning m.m.

22.1

Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden
Nedflyttning i seriesystemet (en serienivå) ska ske, såvida inte särskilda skäl
föreligger, när förening
• grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning
underlåta att betala skatter och allmänna avgifter
• underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar
• underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och
förfallen fordran på betydande belopp.
Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
När särskilda skäl föreligger att inte besluta om nedflyttning får i stället böter
utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Det lag som befinner sig på högst nivå i seriesystemet ska nedflyttas när
förening har representationslag för både herrar och damer. Befinner sig
lagen på samma nivå ska herrlaget nedflyttas.
En skuld anses vara förfallen när förfallodagen passerats och skulden inte
reglerats.
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Beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i förbundsserierna, ska
fattas av Representantskapet. Beslut om nedflyttning av förening, vars lag
deltar i distriktsserierna, ska fattas av SDF.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten
för beslutet samt avse en serienivå. Beslutet får överklagas hos
Riksidrottsnämnden.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s
bestraffningsregler.
Förening som dels hamnat på nedflyttningsplats och dels ska flyttas ner som
en konsekvens av förevarande bestämmelse ska nedflyttas två serienivåer.
Förening som hamnat på uppflyttningsplats, men ska nedflyttas som en
konsekvens av förevarande bestämmelse, ska nedflyttas en serienivå.
22.2

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Förening vars lag som på egen begäran utgått ur, eller uteslutits ur, seriespel
och/eller efterföljande kvalspel ska vid beslut om sammansättning av
nästkommande spelårs serier nedflyttas till en serie som ligger en (1)
serienivå under den nivå föreningen är behörig att delta, eller i
förekommande fall distriktets lägsta serie. Berörd förenings SDF beslutar om
i vilken serie föreningen får delta om föreningen flyttas ner i distriktsserierna.
Förening vars lag som efter beslut om seriesammansättningen men före den
31 december skriftligen till SvFF eller berört SDF har meddelat att man inte
kommer att ta platsen i den serie föreningen är behörig att delta i, ska
nästkommande spelår delta i distriktets lägsta serie såvida inte annat
beslutas av berört SDF.
Förening vars lag som efter den 31 december skriftligen till SvFF eller berört
SDF har meddelat att man inte kommer att ta platsen i sin serie har inte rätt
att delta i seriespel kommande spelår. SDF har rätt att föreskriva annan
ordning.
SDF beslutar vad som ska gälla för övriga lag i representationsserier
tillhörande förening vars representationslag på egen begäran utgått ur, eller
uteslutits ur, seriespel och/eller efterföljande kvalspel.

23 §

Vakans
Vid tillämpning av bestämmelserna nedan:
a) ”Bästa” innebär en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda
förutsättningar, i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och
därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i
kvalspelet. Om kvalspel inte genomförts gäller jämförelsen i seriespelet.
Kan placering ändå inte avgöras ska laget från det distrikt vars antal
elvamannalag i seriespel per 30 juni i förhållande till relevant ingång i
förbundsserierna är störst. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen
genom lottning av SvFF.
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b) Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s
Representantskapsmöte gäller urvalet av lag i hela landet.
Om vakans uppstår efter att serierna fastställts gäller för div. 2-3, herrar,
samt div. 1, damer, urvalet av lag inom det geografiska område vakansen
uppstår. Vad avser div. 1, herrar, gäller urvalet av lag i hela landet även efter
det att serierna fastställts.
c) Vakans som uppstår efter den 1 april tillsätts inte, om inte särskilda skäl
föreligger.
Om vakans uppstår uppflyttas lag enligt följande:
Allsvenskan
Förlorande lag i kvalet mellan lag 14 i Allsvenskan och lag 3 i Superettan.
Därefter lag 4 i Superettan o.s.v.
Superettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lagen 13-14 i Superettan och lagen 2 i
div. 1. Därefter det andra förlorande kvallaget.
Div. 1, herrar
”Bästa” tvåa i div. 2, herrar. Därefter det näst bästa o.s.v.
Div. 2, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lagen 10 i div. 2 och lagen 2 i
div. 3, herrar, som inte uppflyttats. Därefter det näst bästa o.s.v.
Div. 3, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 3, herrar, som inte uppflyttats. Därefter
det näst bästa o.s.v. Om vakans uppstår efter att serierna fastställts och om
Norrlandskvalets lag ingår i det aktuella geografiska området ska, i första
hand, förlorande lag i Norrlandskvalet (seriesegrare i div. 4) uppflyttas.
Deltar lag från andra SDF i den distriktstävling varifrån lag ska tillsätta
vakans, ska det i tävlingen ”bästa” laget uppflyttas.
Damallsvenskan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Damallsvenskan. Därefter det näst bästa.
Damettan
”Bästa” förlorande lag i kvalomgång 2 i kvalet till Damettan. Därefter det näst
bästa. Därefter ”bästa” förlorande lag i kvalomgång 1, därefter det näst bästa
osv.
Div. 1, damer
Återstående lag 6 i div. 2, damer, som inte uppflyttats, därefter ”bästa” lag 7 i
div.2, damer, därefter näst bästa lag 7, därefter tredje bästa lag 7, osv. till
och med nionde bästa lag 7. Därefter ”Bästa” lag från det distrikt vars antal
flick- och damelvamannalag (niomannalag i förekommande fall) i seriespel
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per 30 juni i förhållande till antalet ingångar (beräknat på 2011 års 27
ingångar) till div. 1, damer, är störst.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättandet av vakanta
platser i distriktsserierna.
UPPFLYTTNING AV LAG VID VAKANSER ELLER NEDFLYTTNING AV
LAG SOM EJ HAMNAT PÅ NEDFLYTTNINGSPLATS
Vid uppflyttning av lag som inte är seriesegrare eller nedflyttning av lag
som ej hamnat på nedflyttningsplats gäller om kvalificeringstävling inte
är möjlig:
1. placering
2. Poäng
3. målskillnad
I båda fallen i förhållande till antal spelade matcher.
Vid extra uppflyttning i A-lagsserier efter avslutat kvalspel utses det lag
bland de förlorande kvallagen som efter seriespelet erhållit högst
poäng enligt ovan angivna beräkningssätt.
Förekommer ej kvalspel gäller följande turordning:
1. lag på tur efter kvaltävling
2. tvångsnedflyttat lag
3. bästa lag från underliggande serier
Vakans som uppstår efter den 1 mars tillsätts inte.
(Representantskapsbeslut 2003)

Matchens genomförande
24 §

Kallelse och inställelse till match
Arrangerande förening ska meddela gästande förening och funktionärer tid
och plats för match senast fyra dagar före matchdagen.
Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde till
idrottsplatsen senast 90 minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så
god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
Fastställd spelordning som är i FOGIS gäller som kallelse till match.
Arrangerande förening ska meddela gästande lag och funktionärer tid
och plats för match senast fyra (4) dagar i förväg. Detta ska ske
muntligt/skriftligt.
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Har gästande lag och funktionärer ej erhållit kallelse åligger det dem att
ta kontakt med arrangerande förening och kontrollera när och var
matchen spelas.
25 §

Match
Match ska börja på fastställt klockslag.
Vid sista spelomgången börjar samtliga matcher i samma seriegrupp
vid samma dag och klockslag. För match som inte gäller upp- eller
nedflyttning och serieseger i ungdomsserier kan HFF:s tävlingsutskott
medgiva annan matchtid.
Vid kvällsmatcher i mitten av april och efter höststarten beaktas
följande senaste matchtider:
9/4 -15/4
kl. 18.30
16/4-30/4 kl. 18.45
1/5 -15/8
kl. 19.00
16-21/8
kl. 18.45
22-26/8
kl. 18.30
27/8-3/9
kl. 18.15
4-8/9
kl. 18.00
9-13/9
kl. 17.45
14-20/9
kl. 17.30
21-25/9
kl. 17.15
26-30/9
kl. 17.00
För spel senare än dessa tider krävs godkänt elljus.
Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila, såvida inte
domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.
I Damallsvenskan ska arrangerande förening hålla med skyltar för
information om tröjnummer på de spelare som ska bytas.
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan
i nära anslutning till matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före
avsparkstiden.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.
Arrangerande förening ska kontrollera att aktuell plan är linjerad, att
målen är reglementsenliga och målnäten hela samt att arenan i övrigt
uppfyller alla krav för genomförandet av matchen t ex att hindrande
föremål ej förekommer.
Gästande lag och domare ska ha tillgång till omklädningsutrymmen 60
minuter samt tillgång till uppvärmningsplan före matchen.
Omklädningsutrymmena ska vara rena samt av godtagbar standard och
med tillgång till dusch och toalett. Bår och telefon ska vara snabbt
tillgängliga.
Lagen ska befinna sig på spelplanen fem minuter före avspark.
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Alla matcher i Hallands FF tävlingar ska så långt möjligt spelas på
gräsplan. Om planägaren förbjudit spel på gräsplan/konstgräs och ställt
reglementsenlig grusplan till förfogande kan dock ingen förening vägra
spela på sådan grusplan/konstgräs. Det är arrangerande förenings
skyldighet att meddela gästande lag om att matchen ska spelas på
grus/konstgräs i så god tid att motståndarna har möjlighet medta
utrustning för detta.
Matchstart kan uppskjutas i maximalt 45 min. om funktionär försenats/
uteblivit och ny funktionär är kallad. Detta gäller under förutsättning att
förseningen ej påverkar efterföljande matcher på samma plan.

Arrangerande förening ska i Damallsvenskan till domare tillhandahålla minst
sju matchbollar med FIFA:s godkännandemärke och en tryckmätare.
Arrangerande förening ska i övriga förbundsserier till domare tillhandahålla
minst fem matchbollar och en tryckmätare.
Gästande lag ska före match disponera minst fem fullgoda träningsbollar.
SDF fastställer vad som gäller avseende matchbollar i distriktsserierna.
ANTAL BOLLAR
Arrangerande förening ska tillhandahålla tjänstgörande domare tre
reglementsenliga matchbollar (fem i matcher med assisterande
domare).
TRÄNINGSBOLLAR
Arrangerade förening ska i god tid före match tillhandahålla gästande
lag minst fem fullgoda träningsbollar.

26 §

Förenings skyldighet
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive
spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande i samband med
match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka
ordningsregler som gäller i samband med match.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt
att stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller att
ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid
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idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast åtgärder mot
ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SvFF:s tävlingsregler.
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna
när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till
omklädningsrummet. Endast matchdelegaten, domarinstruktören eller
matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte
domaren medger annat.

27 §

Anläggning
Match ska spelas på arena/anläggning som godkänts av SvFF respektive
SDF.
Arrangerande förening ansvarar för att arena/anläggning i samband med
match är säker för alla närvarande personer.
SvFF:s TK, avseende förbundstävlingar, respektive av SDF utsett organ,
avseende distriktstävlingar, kan förbjuda spel på arena/anläggning som inte
bedöms vara säker eller på annat sätt inte lever upp till SvFF:s
arenakrav/anläggningskriterier.
Respektive behörigt organ kan även besluta att förenings hemmamatcher
ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med
ett begränsat åskådarantal i det fall att anläggningen inte bedöms vara säker.
Förbunds- respektive SDF-styrelsen har en allmän rätt att besluta om på
vilken arena match ska spelas. Detta gäller särskilt när det bedöms föreligga
en överhängande risk för ordningsstörningar i samband med match.

28 §

Spelplan

28.1

Spelplanens beskaffenhet
För spel i Damallsvenskan finns särskilda föreskrifter om spelplanens kvalitet.
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus,
utom- eller inomhus.
För spel i Damallsvenskan krävs att konstgräsplanen uppfyller FIFA:s
testkriterier för FIFA 2Star Standard. Färdigställd konstgräsplan ska testas på
föreskrivet sätt innan match får genomföras. Konstgräsplan i
Damallsvenskan som inte uppfyller FIFA 2Star Standard får godkännas för
spel om det finns synnerliga skäl. Konstgräsplan som uppfyller FIFA:s
testkriterier men ännu inte erhållit FIFA2Star-certifikat, får godkännas för spel
i avvaktan på att certifikat ska utfärdas.
Smärre avvikelser från testkriterierna kan godkännas temporärt av SvFF:s
TK under förutsättning att berörd förening förbinder sig att inom av SvFF:s
TK:s föreskriven tid åtgärda avvikelserna. SvFF:s TK:s temporära
godkännande omfattar inte spel i UEFA:s klubbtävlingar.
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För spelplaner som anlagts före den 1 januari 2006 och godkänts enligt
tidigare regelverk, kan dispens sökas hos SvFF:s TK (testprotokoll ska
bifogas). Observera att dispens inte omfattar spel i UEFA:s klubbtävlingar.
För spel i resterande förbunds- och distriktsserier är övriga befintliga
konstgrästyper godkända, men för nyanlagda spelplaner rekommenderas
SvFF:s kriterier, tabell Breddfotboll.
28.2

Planstorlek
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten och på av SvFF
godkänd spelplan som ska vara minst 105 meter x 65 meter för
Damallsvenskan, Allsvenskan – div. 3, herrar, och 100 meter x 60 meter för
Norrettan, Söderettan och div. 2, damer, och som störst 110 meter x 75
meter.
Plan ska vara som minst 105 meter x 65 meter vid kvalspel till Allsvenskan,
Superettan och div. 2, herrar, samt 100 meter x 60 meter vid kvalspel till
Damettan och som störst 110 meter x 75 meter.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas hos SvFF, dock inte vad
gäller lägsta planstorlek 105 meter x 65 meter i Allsvenskan,
Damallsvenskan och Superettan.
I distriktsserierna fastställer SDF planstorlek.
Föreningen ska om inte TU annat föreskriver eller medger spela sina
hemmamatcher inom hemorten och med planmått som är lägst 100 x 60
meter och högst 110 x 75 meter.

29 §

Reservarena
Förening i Damallsvenskan är skyldig att ha tillgång till reservarenor som är
tillgängliga för spel och ska senast den 31 december på av SvFF föreskrivet
sätt inkomma till SvFF med förbindelse om vilken reservarena föreningen
avser att använda sig av under nästkommande års seriespel.
Om ordinarie spelplan inte är i speldugligt skick, ska matcher i
Damallsvenskan spelas samma dag på hemmaföreningens reservarena. Om
inte heller reservarena kan nyttjas för spel ska matchen spelas dagen efter
ordinarie speldag på ordinarie arena eller reservarena. Om särskilda skäl
föreligger kan SvFF:s TK besluta om undantag.
Förening i förbundsserierna ska ha tillgång till en reservarena. SvFF
respektive SDF kan besluta att match ska spelas på förenings reservarena
även om underlaget är konstgräs eller grus.

30 §

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera
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lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från
FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska
dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton (14)
varav sju (7) ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska området. Om
lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare,
ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare.
Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är
obehörig.

I samtliga senior- och ungdomsserier används elektronisk
laguppställning, vilket hämtas från FOGIS. Vardera lag ska ta fram tre
(3) exemplar av sin laguppställning, där tre (3) exemplar lämnas till
domaren före matchen. Detta skall ske senast 30 minuter före avspark.
Efter matchen ska en ansvarig från vardera lagen underteckna och
erhålla varsin kopia av den av domaren komplett ifyllda
domarrapporten, d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar,
utvisningar o.s.v. Domaren ska omgående efter match (dock senast 48
timmar efter matchen rapportera matchhändelser i FOGIS). Domaren
ansvarar också för att kvarvarande exemplar av domarrapporten
omgående insänds till Hallands FF. Genom undertecknade av
domarrapporten godkänner respektive lagledare domarrapportens
innehåll vad avser uppgifter angående egna laget. Fem (5) dagar efter
spelad match betraktas inrapporterade matchhändelser som slutliga.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna
spelarförteckningen till domaren. I Damallsvenskan gäller att vardera lagen
ska överlämna spelarförteckningarna till domaren senast 75 minuter före
avspark. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna
lämnats till domaren, såvida inte särskilda skäl föreligger.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för laget ansvarig person.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna/domarrapporterna inom 24
timmar rapporteras till SvFF, samt i tillämpligt fall administrerande SDF, via
FOGIS gällande Allsvenskan – div. 3, herrar, och Damallsvenskan – div. 2,
damer. 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 SvFF eller, i
tillämpliga fall, SDF.
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SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart
skrivfel av domaren, på eget initiativ rätta domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar/domarrapporter
efter förutsättningarna i distriktsserierna.
Matchrapport ska senast 30 minuter, före match inlämnas till domaren.
Observera att samtliga avbytare måste utmärkas före matchstart på
domarrapporten. Vid anmodan av domare eller Hallands FF:s
representant ska spelare kunna uppvisa godkänd legitimation.
(körkort/pass) (Representantskapsbeslut 2001)
Domare ska förvara sitt ex. av domarrapporten t.o.m. 31 december det
år tävlingen slutspelas. Vid matcher som döms av ungdomsdomare ska
domarrapporten insändas till Hallands FF:s kansli matchdagen eller
senast tre dagar efter matchen. OBS! även om föreningen använt
licensierade domare skall föreningen ansvara, att matchrapporterna blir
inskickade.
Då domarrapport inkommit för sent till Hallands FF:s kansli uttages en
avgift om 100 kronor (per saknad rapport) av den arrangerande
föreningen.
Domarrapporter (vid tillståndsgivna cuper), där matcherna döms av
ungdomsdomare ska arkiveras i 1 år, för att vid anmodan kunna
insändas till Hallands FF.

31 §

Föremål i spelplanens närhet
Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än 3 meter
från spelplanens begränsningslinjer.
SDF har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens
från bestämmelsen enligt första stycket vad avser distriktstävlingar.

32 §

Tekniskt område
Det tekniska området markeras på sätt som anges i spelreglerna. Bredden
på det tekniska området ska inte understiga 8 meter.
SDF beslutar vad som gäller i distriktsserierna.
Bestämmelserna gällande tekniskt område gäller
representationsserierna.
På ena långsidan av spelplanen ska vid tävlingsmatcherna finnas en
lagledarbänk för varje lag med plats för fem ledare samt avbytare. Om
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möjligt ska den placeras tre meter från långsidans linje och mellan
bänkarna får ej finnas publik.
Vid matcher där en domare dömer bör föreningarnas ledare och
avbytare finnas på samma sida av planen och hemmalaget ansvarar för
linjen på andra sidan.

33 §

Matchdräkter
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den
arrangerande föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar har
förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen
att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande
från de ordinarie. Vid match på neutral spelplan anses den först angivna
föreningen som hemmalag.
Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade (1-100).
Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror.
Siffrorna ska ha en höjd av minst 20 cm och högst 35 cm och staplarna ska
vara minst 3 cm och högst 5 cm breda och vara placerade på matchdräktens
rygg. Siffrorna ska vidare vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på
lagets alla tröjor.
Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av
Förbundsstyrelsen, och får inte innehålla budskap som kan verka sårande
eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den får
inte ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på
spelare, funktionärer eller åskådare.
Reklamen får inte vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att
den kan skada spelare eller spelares utrustning.
Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text
och spelarnummer.
På siffran får reklam förekomma endast i dess nederkant. Siffran får inte vara
ett reklambudskap.
Reklam får inte förekomma på lagkaptenens armbindel.

34 §

Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i
matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn
och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex.
politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter
oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan
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uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar
Förbundsstyrelsen i frågan.
35 §

Arenareklam m.m.
Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra
utföranden eller material får förekomma som kan vålla skada på spelare eller
funktionärer.
Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än tre meter från
sidlinjen.
Om arenans/anläggningens utformning inte medger placering av
reklamskyltar i enlighet med vad som anges i föregående stycke kan dispens
sökas hos tävlingsstyrelsen.
Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken, vare sig
verklig eller virtuell, kommersiell eller icke-kommersiell, är tillåten på
spelplanen eller planens utrustning (inklusive målnäten och den yta de
täcker) från den tid lagen kommer in på spelplanen fram till dess de har
lämnat spelplanen i halvtid och från den tid de återkommer till spelplanen till
dess de lämnat spelplanen efter matchens slut.
Ingen form av annonsmaterial får sättas upp på målen, näten, flaggstänger
(hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande utrustning
(kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa.
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten på
till spelplanen angränsande ytor t.ex. ytan mellan sidlinjen och den första
reklamraden.
I förbunds- respektive distriktsserierna och i Supercupen respektive Svenska
Cupen får inte reklam på matchbollen förekomma i annan form än
tillverkarens varumärke.

36 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat och annan information på
sätt som SvFF anvisar.
SDF fastställer hur resultatrapportering sker i distriktstävlingarna.
RESULTATRAPPORTERING I FOGIS
I samtliga serie- och cupmatcher administreras av HFF ska hemmalaget
direkt efter avslutad match via sms inrapportera slutresultatet.
Detta sker följande:
SMS skickas till 0730-126 126
*matchnummer
*mellanslag
*hm-bm alternativt hm bm (hm= hemmamål, bm= bortamål.
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OBS! w.o. resultat (3-0 respektive 0-3) skall ej rapporteras. Erhållen eller
lämnad w.o. skall meddelas HFF:s kansli via mejl eller fax, 035-17 74 10,
senast dagen efter fastställd matchdatum. Blanketten finns på HFF:s
hemsida.

Funktionärer
37 §

Domare
Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF.
Internationell seniormatch ska ledas av en av SvFF:s Domarkommitté utsedd
förbundsdomare.
Godkänd domare ska vara iklädd korrekt domardräkt. Reklam på domardräkt
måste vara godkänd av Förbundsstyrelsen.
I förbundsserierna ska domare, assisterande domare och i förekommande
fall fjärdedomare vara på idrottsplatsen för att inspektera spelplanen minst en
timme före avspark. I Damallsvenskan ska domare, assisterande domare och
fjärdedomare vara på arenan minst 90 minuter före avspark.
Har domaren inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark eller i det fall
domaren skadar sig ska matchen ledas av en av de assisterande domarna,
dock ska match i Damallsvenskan ledas av den domare som domargruppen
gemensamt utser. Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30
minuter före avspark ska ersättare utses.
SDF har rätt att i distriktsserierna fastställa hur lång tid före match som
domare ska inställa sig.
TU utser enligt ordning varefter Hallands FF:s styrelse beslutar att
domare och assisterande domare till distriktets tävlingsmatcher.
Till inom distriktets verksamhetsområde förekommande matcher i
förbundsserierna utser HFF domare till samtliga seniormatcher, P 1718,
P 15-16 samt F 15-18.
För åldersgrupperna P 13-14 och yngre samt F 14-16 och yngre gäller
att domaren ska ha genomgått kurs för ungdomsdomare och inneha
legitimation.
Arrangerande förening ansvarar för att legitimerade ungdomsdomare
tillsätts.
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38 §

Matchdelegat
Förbundsstyrelsen kan utse matchdelegat till matcher i förbundstävlingar.
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i beslutsorgan som prövar tävlingsärenden får inte utses till
matchdelegat.

39 §

Säkerhetsdelegat
Förbundsstyrelsen kan utse säkerhetsdelegat till match i förbundstävlingar.
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i beslutsorgan som prövar tävlingsärenden får inte utses till
säkerhetsdelegat.

40 §

Matchobservatör
SDF kan utse matchobservatör till match i distriktstävlingarna.

41§

Läkare m.m.
Vid match i Damallsvenskan är arrangerande förening ansvarig för att läkare
finns tillgänglig i anslutning till det tekniska området.
Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett förbandslåda och
bår (motsvarande) finns tillgängliga på respektive idrottsplats.

42 §

Bollpojkar och bollflickor
Arrangerande förening som deltar i förbundsserierna ska utse erforderligt
antal för uppgiften lämpliga bollpojkar/bollflickor, i Damallsvenskan dock
minst åtta, som ska vara klädda i färger som klart skiljer sig från spelarnas
respektive domarnas dräkt.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.
Det är upp till varje förening att sköta detta.

43 §

Lagvärdar
SDF har rätt att besluta att lagvärdar ska finnas i distriktsserierna samt
utfärda bestämmelser för dessa.
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Ekonomi
44 §

Avgifter

44.1

Års- och serieavgift
Förutom av förbundsmötet fastställd årsavgift är förening skyldig att före
seriestart erlägga



44.2

för deltagande i förbundstävling den avgift, som Förbundsstyrelsen
beslutar
för deltagande i distriktstävling den avgift, som SDF-styrelsen beslutar

Övriga avgifter
Förbundsstyrelsen fastställer avgifter gällande

licens och lagförsäkringar

spelaravtal

övergångsanmälan
Licens- och lagförsäkringsavgifter 2012
SvFF:s styrelse har fastställt följande avgifter att gälla 2012:
Herrar
Damer
Allsv/Superettan
9.500:Allsv/Div. 1 6.500:Div. 1 - 3
6.500:Div. 2 - 3
3.800:Div. 4 E - 5
3.800:Div. 4 - 5
3.200:Div. 6
3.200:7-manna
1.500:Veteran/motion/7-man 1.500:Allsv/Div.1 seniorlag 2 4.500:Allsv/Superettan res.
5.500:Div. 2 - 3 seniorlag 2-3 3.500:Div. 1 - 3 res.
4.500:Div. 4 - 5 seniorlag 2-3 2.900:Div. 4 E - 5 res.
3.500:F17/Utvecklingsserie 2.500:C-lag res.
2.500:FUTSAL
Avgift – endast för FUTSAL föreningar, inkluderar alla lag 1.500:Ungdomslag, pojkar
Ungdomslag, flickor
Pojkar 15-19 år
2.500:Flickor 15-19 år
2.500:-
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Lagförsäkringen ska inbetalas till föreningarnas respektive distriktsförbund.
Ett lag får innehålla obegränsat antal spelare på så sätt att spelare t.ex. kan
representera både juniorlag och A-lag under samma säsong utan att det
påverkar premien.
Varje spelare ska registreras hos Folksam. Anmälan görs genom att returlistan
och nyanmälningslistan returneras till Folksam.
Försäkringen i licensen ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam som ger ett
grundskydd vid skada. Eftersom försäkringsavgiften är betald i samband med
serieanmälan så räcker det alltså att spelarna anmälts till Folksam för att
försäkringen ska vara giltig.
Förutsättningar för deltagande i träning och vänskapsmatcher för annan
förening än moderklubben
Spelare som innehar giltig licens har därigenom ett försäkringsskydd vid skada
i samband med fotboll oavsett i vilket sammanhang skadan inträffar.
Moderklubbens medgivande för deltagande i annan förenings verksamhet, som
en förutsättning för att försäkringen ska gälla krävs således inte.
Med hänvisning till Förbundets tävlingsbestämmelser gäller dock att vid
deltagande i vänskapsmatch i annan förening krävs moderföreningens
tillstånd.
Om ett övergångsärende har hänskjutits till Skiljenämnden för avgörande har
spelaren rätt att delta i träningsmatcher för sin nya klubb utan att tillstånd
behöver inhämtas från moderklubben.
För vanlig träning erfordras inget tillstånd från moderklubben såvida inte
spelaren i avtal med moderklubben förbundit sig att inte under avtalets
giltighet träna med annan förening.

44.3

Förbundsserieavgifter
Herrar: Allsvenskan 0,4 x prisbasbeloppet, Superettan 0,3 x prisbasbeloppet,
div. 1 0,25 x prisbasbeloppet, div. 2 0,2 x prisbasbeloppet och div. 3 0,1 x
prisbasbeloppet.
Damer: Damallsvenskan 0,2 x prisbasbeloppet, Norrettan och Söderettan 0,1
x prisbasbeloppet och div. 2 0,065 x prisbasbeloppet.

44.4

Särskild avgift
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår ur
tävlingen kan, av SvFF:s Disciplinnämnd, åläggas att betala en särskild avgift
utgörande 0,2 x prisbasbeloppet.

44.5

Distriktsserieavgifter
Övriga avgifter för SDF-verksamheten fastställs av respektive SD
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SERIEAVGIFTER
Seniorer, herrar div. 4 elit, div. 4, div. 5 och damer div. 3
Seniorer, herrar div. 6, reserver kl. 1 och damer div. 4-5
Seniorer, herrar reserver kl. 2-3

2.400:2.200:2.000:-

Ungdomar, pojkar 17-18 år och 15-16 år (11-manna)
Ungdomar, pojkar 14 år - 11 år

1 000:800:-

Ungdomar, flickor 15-18 år
Ungdomar, flickor 16 - 11 år

1 000:800:-

CUPAVGIFTER (UTOMHUS)
DM Seniorer, herrar och damer
DM Ungdomar, pojkar 15-18 år och flickor 15-18 år
DM Ungdomar, pojkar 12-14 år och flickor 12-14 år

900:800:600:-

CUPAVGIFTER (INOMHUS)
FUTSAL, herrar, damer, pojkar och flickor 17 år
FUTSAL, pojkar och flickor 15 år

800:700:-

TILLSTÅNDSAVGIFTER
Tillståndsansökan för arrangemang av cup
Tillståndsansökan för annan nationell tävling
Tillståndsansökan för seriespel i annat distrikt
*Tillståndsblanketterna finns på HFF:s hemsida
ÖVERGÅNGSHANDLINGAR
Blankett för ordinarie övergång (pappersformat)
Ordinarie övergång – elektronisk (via FOGIS)
Kollektiv övergång (för 1-5 spelare)
Övergång avseende Futsalspelare
Kollektiv övergång för Futsalspelare (för 1-5 spelare)
Internationell övergång
Övergång ”Express”
Vid utskick till föreningarna uttags en administrativ avgift
SPELARAVTAL
Blankett för spelaravtal (finns endast hos SvFF)

350:350:350:-

300:250:300.150:150:500.3.500.40:-

250:-

ADMINISTRATIVA AVGIFTER VID BESLUT OM OBEHÖRIGA SPELARE
Seniorlag
2.000:Ungdomslag
1.000:ÖVRIGA AVGIFTER
Matchändringsavgift (2 kap 13 § punkt 1)
Matchändringsavgift (2 kap 13 § punkt 2)
Matchändringsavgift (2 kap 13 § punkt 3)
W.o. avgift, Seniorer
W.o. avgift, Seniorer (2 sista omgångarna)
W.o. avgift, Ungdomar
W.o. avgift, Ungdomar (2 sista omgångarna)

200:500:1.000:1.000:3.000:750:1.500:-
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Urdragningsavgift efter serierna fastställs
Seniorlag
Seniorlag (sista omgången)
Ungdomslag
Ungdomslag (sista omgången
Avgift för uteslutning/lämnat serien/tävlingen
Seniorer efter fastställda serier
Ungdomar efter fastställda serier
Ansökan – Utlåning av amatör med dubbel bosättning
Administrativ avgift vid bestraffningsärende
Administrativ avgift vid ej inskickad domarrapport

1.000:3.000:750:1.500:2.000:1.500:250:200.100.-

ERSÄTTNINGAR VID OMSPELS- OCH RESPEKTIVE INSTÄLLDA MATCHER
Förbundet ersätter kostnader vid omspels- resp. inställda matcher enligt
följande:
a/ Bortalaget lämnar w.o.
Förbundet betalar ev. domarkostnad och debiterar bortalaget.
b/ Hemmalaget lämnar w.o.
Förbundet betalar ev. domarkostnad och bortalagets resekostnader.
Hemmalaget debiteras.
c/ Domaren uteblir.
Förbundet betalar bortalagets resekostnader under förutsättning att
tävlingsbestämmelserna följs.
d/ Lag som utgått ur serien och där Hallands FF:s information ej kommit i tid.
Förbundet betalar ev. domarkostnad och bortalagets resekostnader.
e/ Matchen avbryts av yttre omständigheter ex väder. Matchen ska spelas
om.Lagen delar lika på domar- och resekostnader vid omspelsmatchen. Ev
biljettintäkt, minus domar- och resekostnader, delas lika.
f/ TU beslutar om omspel. Lagen delar lika på domar- och resekostnader vid
omspelsmatchen. Ev. biljettintäkter, minus domar- och resekostnader, delas
lika.
Övriga fall enligt TU:s beslut.
Reskostnadsersättning utgår maximalt enligt följande:
11-och 9-mannalag: 4 bilar x antalet mil x 18:50 kronor.
7-mannalag: 3 bilar x antalet mil x 18:50 kronor.
I samtliga fall ska ersättning begäras inom 30 dagar från beslutet.
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45§

Ersättning

45.1

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling kan åläggas att ersätta
övriga lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher
mot det uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
Framställning ska göras till SvFF:s TK senast den 30 november innevarande
spelår.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.

45.2

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad
ändrad speldag, kan tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning.
Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att
arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag om
uppskjuten match, kan tävlingsstyrelsen besluta att arrangerande förening
ska ersätta gästande lag och domare för extra kostnader.
Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den nya
matchdagen, dock senast den 30 november innevarande spelår.

46 §

Räkenskapsår m.m.
Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret.
Förenings årsmöte ska hållas senast den 30 april med undantag av förening i
Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan som ska hålla årsmöte senast
den 15 mars.
Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan ska årligen senast
den 31 mars till SvFF lämna skriftlig uppgift om styrelse, firmatecknare och
revisorer samt kansliadress. Övriga föreningar i förbundsserierna ska årligen
senast den 30 april till SvFF lämna skriftlig uppgift om styrelse, firmatecknare
och revisorer samt kansliadress.
Förening i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan, som bedriver
delar av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan
juridisk person, ska årligen senast den 31 mars inrapportera detta till SvFF.
Övriga föreningar i förbundsserierna, som bedriver delar av sin verksamhet i
aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan juridisk person, ska årligen
senast den 30 april inrapportera detta till SvFF.
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47 §

Årsredovisning, revisorer och övriga informationskrav

47.1

Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan
Årsredovisningens utformning, krav på revisor och övriga informationskrav
för föreningar i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan ska följa de
villkor som finns fastställda i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen samt
tillhörande anvisningar.
Förening som inte beviljas elitlicens utifrån elitlicensens ekonomiska kriterier
ska degraderas en serienivå i enlighet med SvFF:s Reglemente för
Elitlicensen.

47.2

Div. 1, herrar, samt Norrettan och Söderettan
Räkenskaperna ska följa en av Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan och
föreskrivna redovisningsregler, vilka återfinns i SvFF:s Reglemente för
Elitlicensen.
Förening ska ha minst en godkänd eller auktoriserad revisor.
Varje år senast den 30 april ska föreningen till SvFF ge in den av årsmötet,
styrelsen och revisorerna godkända årsredovisningen/årsbokslutet, inklusive
förvaltningsberättelse och revisionsberättelse. Samtidigt ska budget för
kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt det av SvFF fastställda
formulär angående ekonomisk rapportering avseende det gångna
verksamhets- och räkenskapsåret ges in.

3 kap - Bestraffning
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ
fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast
inom fyra veckor från beslutsdagen.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att insända
föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller utlåtande kan medföra en
straffavgift om högst 25.000 kr.
I allvarliga fall kan anmälan till bestraffning ske enligt 14 kap RF:s stadgar.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt
att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte
medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa
match.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan
åläggas en straffavgift om högst 25.000 kr.
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Genomgående talas om ”spelare”. Allt efter omständigheterna omfattas även
”ersättare/avbytare” av bestämmelsen.
Administrativ avgift grov utvisning/avvisning
För varje rapporterad grov utvisning av spelare resp. avvisning av
ledare eller anmälan av ledare för att ej följa gällande bestämmelser,
åläggs berörd förening en administrativ avgift om 200 kronor.

1§

Utvisning av spelare

1.1

Allmänt
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den
match spelaren är behörig att spela.
Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma tävlings
nästkommande match, inte uppträda i någon ledarroll. Det innebär bl.a. att
spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området samt inte
heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s
Disciplinnämnd avseende förseelser i matcher i Allsvenskan – div. 3 herrar
samt Damallsvenskan, Norrettan och Söderettan respektive av
administrerande SDF avseende matcher i div. 2, damer, och i
distriktsserierna.
Bestraffningsärenden i vänskapsmatcher, DM och motsvarande tävling ska
behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd om spelarens lag spelar i
förbundsserierna.
Bestraffningsärenden i samtliga kvalmatcher till förbundsserierna ska
behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd.
SDF har rätt att besluta att spelare inte har rätt att spela i andra
tävlingsmatcher i distriktstävling under tiden tills spelaren avtjänat sin
avstängning.
Spelare och berörd förening ansvarar för att informera sig om beslut i
ärenden som behandlas av HFF:s disciplinutskott (DpU) finns på HFF:s
hemsida och i FOGIS.

1.2

Grov utvisning för ojust spel
Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s
Disciplinnämnd avseende förbundsserierna respektive till administrerande
SDF avseende div. 2, damer, och distriktsserierna.
Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
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1.3

Grov utvisning för olämpligt uppträdande
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som under tiden från det
att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen
efter match, utvisas för grovt olämpligt uppträdande, ska anmälas till SvFF:s
Disciplinnämnd respektive till administrerande SDF avseende div. 2, damer,
och distriktsserierna.
Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare i det tekniska
området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte reduceras.

1.4

Lindrig utvisning
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två
varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills
domaren lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När spelare i
det tekniska området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte
reduceras.

1.5

Målchansutvisning
Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.

2§

Varning och avstängning av spelare

2.1

Spelares ackumulering av varningar
Spelare, på spelplanen och/eller i det tekniska området, som ådrar sig tre
varningar i olika matcher i samma tävling (d.v.s. singelvarningar i matcher)
ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela om inte annat framgår av 2 § 2-8 p.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
Observera att:
 Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov
förseelse under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en
varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
 De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse
ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
SDF har rätt att fastställa i vilka distriktsserier ackumulering av varningar ska
tillämpas samt om spelaren har rätt att spela i andra lag i föreningen under
tiden från det att spelaren fått sin tredje varning (singelvarning) tills spelaren
stått över match.
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Ackumulering av varningar gäller inte i serier med ungdomsdomare.
I serie som om lottas inför höstsäsongen tar spelaren med sig de
varningar han/hon erhållit under våren.
2.2

Avstängningar och varningar i samband med spelarövergång
Spelare som utvisats i förenings representationslag, och som övergår till
annan förening, är avstängd i sin första seriematch i den nya föreningens
representationslag under samma säsong.
Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får
spela i nästkommande match och där övergång till annan förening skett ska
stå över första matchen i sin nya förening.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar spelaren
erhållit i representationslaget till den nya föreningens representationslag.
Om bestraffning ådömts spelare som övergår till annan förening (nationell
eller internationell) ska sådan bestraffning överföras till spelarens nya
förening.

2.3

Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför ny säsong
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första
kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i
kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i kvalspel får
inte spela i den efter andra varningen närmast följande matchen i
kvalificeringsspelet.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs
mellan serie- och kvalmatcher (samt mellan olika omgångar ingående i
samma kvalspel om nya lag tillkommer).
Varningar nollställs inför ny säsong.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning för
lindrig förseelse eller målchansutvisning i tävling som avslutas innevarande
säsong, upphävs inför ny säsong.
SDF har rätt att fastställa om ackumulering av varningar ska tillämpas i
distriktsseriernas kvalspel.
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2.4

Avstängningar och varningar i samband med avbruten match mm
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för utvisning
för grov förseelse, konsekvenserna av de händelser som inträffat under
matchen.
Spelare, som utvisats för grov förseelse i match som ska spelas om i sin helhet,
ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela.
Spelare, som stått över i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i
samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom varningar,
utvisningar och spelare som stått över match gälla som om matchen hade
fullföljts.
Vid match som återupptas efter att ha varit avbruten ska varningar som utdelats
före det att match avbröts ackumuleras enligt 3 kap 2 § 1 p först när matchen är
slutförd.
Spelare kan inte bestraffas, oaktat bestraffning enligt 14 kap RF:s stadgar,
enligt ovan förrän det slutligen avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om
eller om slutresultatet ska fastställas.

2.5

Varningar och utvisningar i samband med obehörig spelare
Varningar och utvisningar som utdelats i match i vilken obehörig spelare
deltagit ska kvarstå.

2.6

Varningar och utvisningar i samband med att lag dragit sig ur eller uteslutits
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag
dragit sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska kvarstå.

2.7

Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match
Om w.o. lämnas 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.

2.8

Avstängd spelare i ledarroll
Spelare får inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren är avstängd.
Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska
området och inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med
sitt lag.
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3§

Bestraffning av ledare

3.1

Avvisning för lindrig förseelse
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren
beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match,
gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas.
Om förseelsen, enligt domarens bedömning, inte är av sådan art att den
måste anmälas för ytterligare bestraffning kallas åtgärden avvisning för
lindrig förseelse. Notering ska göras på domarrapporten om att avvisning för
lindrig förseelse skett. Domaren behöver dock inte närmare specificera vad
som föranlett avvisningen.
Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings
nästkommande match, inte uppträda vare sig som spelare eller i någon
ledar- eller funktionärsroll. Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i
omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum eller
annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter
slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med
sitt lag.
Person som avvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig som
spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första kvalmatch.
Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i
närheten av det tekniska området, i pressrum eller annan lokal inom arenan
från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på
annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.

3.2

Avvisning för grov förseelse
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren
beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match,
gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas.
Om det olämpliga uppträdandet består av smädelse, missfirmelse eller annat
som ska anmälas för bestraffning, ska en anmälan skickas till SvFF:s
Disciplinnämnd respektive till administrerande SDF avseende div. 2 damer
och distriktsserierna. Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings
nästkommande match, inte uppträda vare sig som spelare eller i någon
ledar- eller funktionärsroll. Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i
omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum eller
annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter
slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med
sitt lag.
Avvisad person kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s
Disciplinnämnd i matcher i Allsvenskan – div. 3 herrar samt Damallsvenskan,
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Norrettan och Söderettan respektive av administrerande SDF avseende
matcher i div. 2, damer, och distriktsserierna.
Person som avvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig som
spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första kvalmatch.
Det innebär bl.a. att personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i
närheten av det tekniska området, i pressrum eller annan lokal inom arenan
från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på
annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
3.3

Avstängningar i samband med avbruten match mm
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för
rapport/anmälan för ledares olämpliga uppträdande, konsekvenserna av de
händelser som inträffat under matchen.
Ledare, som avvisats för olämpligt uppträdande i match som ska spelas om i
sin helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match.
Ledare, som varit avstängd i match som ska spelas om, ska stå över i samma
tävlings nästkommande match.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom avisningar
och ledare som varit avstängd gälla som om matchen hade fullföljts.
I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avvisning som erhållits
före det att match avbröts föranleda avstängning i enligt 3 kap 3 § 1-2 p först
när matchen är slutförd.
Ledare kan inte bestraffas, oaktat bestraffning enligt RF:s stadgar, enligt ovan
förrän det slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om
slutresultatet ska fastställas.

3.4

Spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare.
Vederbörande betraktas då endast som spelare och bestraffas enligt 3 kap 12 §§.

4§

Övriga händelser
Har under eller i samband med match förekommit en händelse som fordrar
särskild redogörelse ska sådan sändas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive
till administrerande SDF avseende div. 2, damer, och distriktsserierna. Av
rapporten ska framgå om denna också utgör en anmälan till bestraffning.
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Sådan rapport insändes av domaren till Hallands FF:s Tävlingsutskott
(TU) vid händelser i Hallands FF:s distriktsserier.
5§

Obehörig spelare

5.1

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande
föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda
resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 30.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas
båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.
I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av spelarlicens ska dock, om
spelaren senast på tredje dagen efter erhållen anmaning i samband med
licenskontroll licensieras av föreningen, poängförlust dömas endast för den
sista av de matcher där spelaren vid förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett av föreningen påvisat
administrativt misstag, bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att
registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel, föreningens
underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren
deltog i spel som amatör trots krav på spelaravtal enligt 2 kap 16 § SvFF:s
Representationsbestämmelser, eller om andra särskilda skäl föreligger ska
fastställande av resultatet 0-3 ersättas med att den felande föreningen åläggs
straffavgift om högst 25.000 kr.

5.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som
spelas enligt utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga
beslutar respektive beslutande organ i frågan.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag,
bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i
föreningens medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna
spelaren på spelarföreteckningen eller om andra särskilda skäl föreligger ska
den felande föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen åläggas
straffavgift om högst 25.000 kr.

6§

Påföljder till följd av händelser vid match

6.1

Straffavgift
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i anslutning till match
inom arenan
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 avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser,
 kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för
personskada,
 obehörigen beträtt spelplanen eller område som gränsar till spelplanen
och för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart
framgår att allmänheten inte har tillträde,
 uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan
spelplanens begränsningslinjer och publikplatser, eller
 på annat sätt uppträtt otillbörligt.
kan åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF
avseende förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000
kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller
på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar kan
åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF
avseende förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000
kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
6.2

Böter
Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas böter enligt 14 kap. RF:s
stadgar.

6.3

Övriga påföljder
Vidare kan respektive beslutande organ besluta
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än förenings ordinarie
hemmaplan
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av förenings hemma- och/eller bortamatcher ska spelas
med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett
begränsat åskådarantal, med åskådare avses i förevarande paragraf inte
föreningsstyrelse, för matchen erforderliga funktionärer samt
representanter för media enligt gängse ackrediteringsrutiner,
och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför
läktarsektion.

6.4

Förmildrande omständigheter
Som förmildrande omständighet vid val av påföljd efter händelse enligt 3 kap
6.1 § ska särskilt beaktas om föreningen före, under och efter händelsen
vidtagit åtgärder för att upprätthålla ordning i enlighet med gällande
tävlingsregler.
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6.5

Beslutande organ
I tävlingar administrerade av SvFF beslutar SvFF:s Disciplinnämnd. I övriga
tävlingar beslutar vederbörande organ inom berört SDF.
Förening kan vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan komma
att besluta om med bindande verkan för nationsförbunden.

7§

Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses
vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot
funktionär, har respektive beslutande organ rätt att besluta om högst sex
poängs avdrag.
I tävlingar administrerade av SvFF beslutar SvFF:s Disciplinnämnd. I övriga
tävlingar beslutar berört SDF.

8§

Diskriminerande företeelser m.m.
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling
uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, ska
ådömas en straffavgift eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar.
Förening, vars supportrar, gör sig skyldiga till diskriminerade handlingar
enligt föregående stycke, ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar. När omständigheterna är särskilt allvarliga får därutöver beslutas att
en eller flera matcher ska spelas utan åskådare, vilken påföljd kan
kombineras med poängavdrag. Om berörd förening kan visa att det föreligger
förmildrande omständigheter beträffande föreningens ansvar för en inträffad
händelse, ska detta beaktas vid bestämmande av påföljd.

9§

Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte
begränsat till, den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller
symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung
eller religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som
önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller
symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som
försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
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Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär
klädesdräkt eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från
arenan.
Den som försöker införa och/eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på
matcharenan får vägras tillträde till arenan eller avvisas från arenan.
SvFF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer
tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den
anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före föreningens beslut. Beslutet ska
avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas till
SvFF:s Disciplinnämnd. Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl
inte kan avvaktas, får SvFF, SDF eller föreningen besluta att förbudet ska
gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Beslut om
avstängning som fattas av SvFF eller förening tillhörande förbundsserierna,
får utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor som nyttjas av
föreningarna i förbundsserierna samt arenor där landskamper spelas i
Sverige.

10 §

Dopning

10.1

Allmänt
Dopning är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

10.2

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler
mot dopning spelar, erhåller den icke felande föreningen 3 poäng. Som
målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är
fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för
brott mot RF:s regler mot dopning fråntas båda föreningarna erhållna poäng
och tilldelas resultatet 0-3.

10.3

Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två
eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot dopning spelar, ska
felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts för
brott mot RF:s regler mot dopning beslutar respektive beslutande organ i
frågan.
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11 §

Vadhållning på egen match
Den som kan påverka resultatet av en match – spelare, ledare, domare eller
annan – får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå
vadhållning gällande utgången av matchen.
Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till
vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta
SvFF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till att påverka resultatet av en
match ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap RF:s stadgar. Den som inte
omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att förbjudas tillträde till
matcharena under viss tid eller all framtid.

12 §

Misskreditering av fotbollens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift
eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till SvFF
anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas till bestraffning
enligt 14 kap. RF:s stadgar.

4 kap – Ärendehantering
Utöver de här förevarande tävlingsbestämmelserna har berörda parter och
beslutande organ att iaktta 14 kap RF:s stadgar avseende bestraffningsärenden.

1§

Administration
Förbundsserierna Allsvenskan, Superettan och div. 1–3 herrar samt
Damallsvenskan, Norrettan, Söderettan och kval till dessa tävlingar anordnas
och administreras av SvFF.
Förbundsserierna div. 2, damer, anordnas av SvFF och administreras av
utsedda SDF.
SDF beslutar vad som gäller i distriktsserierna.
Hallands FF är kontrollerande myndighet för alla inom distriktet
tillståndsbeviljade tävlingar.
Tävlingsstyrelse är Hallands FF:s TU.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse avseende förbundsserierna och kval till dessa
tävlingar.
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Tävlingsstyrelse i förbundsserierna div. 2, damer, är SDF-styrelse, eller av
SDF-styrelse utsett organ, i det administrerande SDF:et. Ärenden som kan
komma att påverka SvFF:s sammansättning av förbundsserierna ska
hänskjutas till SvFF:s TK för beslut. TK:s beslut kan överklagas till SvFF:s
Förbundsstyrelse i enlighet med 4 kap 10 §. Uppstår tvekan om ärende kan
tas upp till prövning av SDF:s tävlingsstyrelse ska saken hänskjutas till
SvFF:s TK som avgör vilket organ som ska besluta i ärendet.
SDF beslutar vad som gäller i distriktsserierna.
3§

Rätt att initiera ärende (tävlingsärenden)

3.1

Allmänt
Berörd part kan begära prövning av tävlingsärende enligt förevarande
bestämmelser.

3.2

Beslutandeorgan egna initiativ
Respektive beslutande organ har rätt att på eget initiativ, i syfte att skydda
tävlingens sportsliga integritet, ta upp ett tävlingsärende till prövning.

4§

Rätt att initiera ärende (tävlingsbestraffning)

4.1

Allmänt
Berörd part kan framställa om ärende rörande tävlingsbestraffning enligt
förevarande bestämmelser. Med berörd part i ärende rörande
tävlingsbestraffning gällande obehörig spelare och/eller matchresultats
giltighet avses förening vars lag deltar i den aktuella tävlingen.

4.2

Beslutandeorgans egna initiativ
När särskilda skäl föreligger får behörigt beslutande organ på eget initiativ ta
upp ärende om tävlingsbestraffning till prövning oavsett när och på vilket sätt
detta kommit till organets kännedom.
Ändring av matchpoäng och målresultat kan inte göras senare än 14 dagar
efter tävlingens sista match. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger
eller om handläggningen av ett sådant ärende påbörjats senast fem dagar
efter tävlingens sista match.

5§

Framställans giltighet

5.1

Allmänt
Protest avseende spelplanens storlek, domarens behörighet, materiel eller
anordningar vid tävlingsplatsen är inte giltig och ska avvisas om inte berörd
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förening före matchen skriftligen till domaren anmält sin avsikt att ge in
protest.
Framställan i tävlingsärende och ärende om tävlingsbestraffning ska vidare,
för att äga giltighet,
 inkomma skriftligen och innehålla de skäl på vilken den grundar sig
 vara undertecknad av berörd person eller behörig person i berörd förening
5.2

Ärende rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet
Utöver kraven i 5.1 ska framställan rörande obehörig spelare och/eller
matchresultats giltighet
 åtföljas av avgift om 500 kr. Avgiften återbetalas om framställan bifalls och
den felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift om 500 kr.
Framställan rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet ska
ha inkommit till behörigt organ senast inom fem dagar från matchdagen för
att kunna prövas. Framställan avseende en förenings två sista matcher i en
tävling samt kvalspelsmatch ska för att vara giltig inlämnas närmast följande
vardag efter matchdagen.

6§

Handläggning
Tävlingsärenden ska behandlas skyndsamt.

7§

Kommunikation
Berörd part/parter ska ges tillfälle att inkomma med yttrande över framställan.
Part ska yttra sig inom fem dagar från partens mottagande av framställan.
Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett
tävlingsärende eller ärende om tävlingsbestraffning ska levereras till
vederbörande beslutsorgan i form av CD eller DVD. Detta gäller även
bestraffningsärende enligt 14 kap RF:s stadgar.

8§

Muntlig förhandling
Respektive beslutande organ får besluta om muntlig förhandling. Samtliga
parter ska kallas till sådan förhandling. Part får närvara genom befullmäktigat
ombud.

9§

Beslutsorgan

9.1

Förbundsserierna samt kval till förbundsserierna

9.1.1 SvFF:s Disciplinnämnd
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt
SvFF:s tävlingsregler.
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SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar.
9.1.2 SvFF:s TK
SvFF:s TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i
sin egenskap av tävlingsstyrelse.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska
SvFF:s TK, efter SvFF:s Disciplinnämnds yttrande, besluta om vilket av dessa
organ som ska besluta i ärendet.
9.2

Div. 2, damer
I seriespelet beslutar, med undantag av vad som sägs i enlighet med 4 kap 2
§ 2 st. ovan, av SvFF utsedda SDF
dels
i tävlingsärenden och ärenden om tävlingsbestraffning enligt SvFF:s
tävlingsregler,
dels
i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

9.3

Distriktstävlingar
I distriktstävlingar beslutar berört SDF.

9.4

SvFF:s Licensnämnd
SvFF:s Licensnämnd handlägger och beslutar i ärenden enligt dels SvFF:s
reglemente för elitlicensen och dels UEFA:s klubblicens.

10 §

Överklagande

10.1

Allmänt
Respektive beslutande organs beslut får överklagas av berörd part.
Överklagande ska, för att äga giltighet,




vara undertecknad av behörig person i föreningen
inges till den i beslutet angivna besvärsinstansen
inkomma senast inom två veckor från det att beslutet meddelades.

Överklagande av beslut i protestärende avseende en förenings två sista
matcher i en tävling samt kvalspelsmatch ska dock ske senast inom tre dagar
från det att beslutet meddelades.
För sent inkommet besvär får tas upp till prövning om det kan styrkas att
överklagningstiden inte kunnat iakttas.
10.2

Prövningstillstånd
Prövningstillstånd får meddelas av respektive organ endast om det är av vikt
för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller att det förekommit
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grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med
eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser.
10.3

Förbundsserierna samt kval till förbundsserierna

10.3.1 SvFF:s Disciplinnämnd
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i ärende om tävlingsbestraffning får överklagas
hos SvFF:s Besvärsnämnd.
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN).
10.3.2 SvFF:s TK
SvFF:s TK:s beslut i övriga tävlingsärenden får överklagas hos
Förbundsstyrelsen. För att Förbundsstyrelsen ska ta upp ett ärende till
prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd avgörs av
Förbundsstyrelsens ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
10.3.3 SvFF:s Besvärsnämnd respektive Förbundsstyrelse
Besvärsnämndens respektive Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos
RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd
enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.
10.4

Div. 2, damer, och distriktsserierna

10.4.1 Tävlingsärende och ärende om tävlingsbestraffning
Respektive SDF-beslut i tävlingsärende eller ärende om tävlingsbestraffning
får överklagas hos SDF-styrelsen eller av SDF-styrelsen för ändamålet utsett
särskilt organ.
SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i ärende om
tävlingsbestraffning får överklagas hos SvFF:s Disciplinnämnd. För att
Disciplinnämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
Disciplinnämndens beslut rörande tävlingsbestraffning får överklagas till
Besvärsnämnden. För att Besvärsnämnden ska pröva saken krävs
prövningstillstånd.
SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i
tävlingsärende får överklagas hos SvFF:s TK. För att SvFF:s TK ska ta upp ett
ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
SvFF:s TK:s beslut rörande tävlingsärende får överklagas till
Förbundsstyrelsen. För att Förbundsstyrelsen ska ta upp ett ärende krävs
prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd avgörs av Förbundsstyrelsens
ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.
Besvärsnämndens respektive Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos
RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd
enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.
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10.4.2 Bestraffningsärende
Respektive SDF-beslut i bestraffningsärenden får överklagas hos SvFF:s
Disciplinnämnd. För att Disciplinnämnden ska pröva SDF:s beslut om
tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad i bestraffningsärenden
enligt 14 kap. RF:s stadgar, krävs prövningstillstånd.
Disciplinnämnds beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar får
överklagas hos RIN. För att RIN ska pröva beslut om tillrättavisning, böter eller
avstängning högst en månad i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s
stadgar, krävs prövningstillstånd.
10.5 SvFF:s Licensnämnd
SvFF:s Licensnämnd beslut får överklagas hos SvFF:s Appellationsnämnd.

11 § Omprövning
Finner vederbörande beslutande organ att ett beslut man fattat i ett
tävlingsärende är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, får
beslutsorganet ändra beslutet om det kan ske utan att det blir till nackdel för
parterna i ärendet. Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga
beslutet överklagats.

12 § Beslutförhet
När beslut fattas i tävlingsärenden ska minst fyra ledamöter delta.
SDF har rätt att föreskriva att när beslut fattas i tävlingsärenden ska minst tre
ledamöter delta.

13 § Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten
själv eller ledamotens organisation är part, eller av vars utgång ledamoten
eller ledamotens organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning
inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på
annat sätt får anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att
ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas.
14 § Inhibition
Begäran om inhibition av beslut i tävlingsärenden, det vill säga att beslut
tillsvidare i avvaktan på slutlig prövning inte ska gå i verkställighet, kan ges in
till den i beslutet angivna besvärsinstansen. Angiven beslutförhet avser även
beslut om inhibition.
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Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt att det
överklagade beslutet kommer att ändras. Avslag på begäran om inhibition kan
överklagas till den i beslutet angivna besvärsinstansen.
Besvärsinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition.

15 § Preskription
Straffavgift eller annan påföljd får inte åläggas någon senare än sex månader
efter det att förseelsen begicks eller blev känd.
Ett ärende enligt förevarande tävlingsbestämmelser kan inte bli föremål för
prövning senare än ett år från det att det aktuella sakförhållandet ägde rum.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om
nedflyttning i seriesystemet som grundar sig på en förenings grova
åsidosättande av vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning
underlåta att betala skatter och allmänna avgifter enligt 9 kap. 3 §. Ett sådant
ärende får inte tas upp till prövning senare än sex månader efter det att
domstols eller annan myndighets dom eller beslut vunnit laga kraft.

16 § Tvister
Tvister angående spelaravtalet eller annan avtalstvist mellan förening, spelare,
ledare och funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas
till avgörande av SvFF:s Skiljenämnd.

17 § Övrigt
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i
dessa tävlingsbestämmelser.

Flygande byte
Byte av spelare får ske via s.k flygande byte. Byte av spelare, med hjälp av flygande
byte skiljer sig från ett normalt byte, att:
- domaren behöver inte meddelas om bytet,
- avbytare som ska inträda i spelet, får göra detta även under spelets gång,
- i fråga om bindande match, ska alla spelare, som finns på spelarförteckningen
ansetts delta i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller ej.
Fortfarande gäller att
- avbytare får inte inträda på spelplanen förrän den spelare som ska bytas ut, har
lämnat planen,
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- bytet ska ske vid mittlinjen,
- en avbytare är underställd domarens myndighet vare sig hon/han spelar eller ej,
- bytet är fullbordat när avbytaren beträder spelplanen. Från detta ögonblick är
avbytaren spelare och den som blivit utbytt upphör att vara spelare.
Om en skadad spelare lämnar spelplanen på en annan plats än mittlinjen, får denne
ersättas när bollen är ur spel och när domaren informerats om bytet.
Vid brott mot bestämmelserna gäller att
- om en avbytare inträder på spelplanen utan att byte sker, ska spelet stoppas,
såvida inte motståndarlaget har fördel av bollen. Avbytaren ska varnas och avvisas
från planen (= beordras till spelarbänken).
Spelet ska återupptas med ett nedsläpp på den plats, där bollen befann sig, när
spelet stoppades. Om bollen befann sig i målområdet, ska nedsläpp utföras på
närmaste plats på målområdeslinjen, som går parallellt med mållinjen.
- för annan förseelse mot reglerna om byte, t ex om den spelare, som ska bytas ut,
inte lämnar planen vid mittlinjen, ska spelaren varnas. Om domaren stoppar spelet,
för att dela ut varningen, ska spelet återupptas med en indirekt frispark från den plats
där bollen befann sig.
Avbytare måste vara angiven på den laguppställning som före matchen lämnats till
domaren i omklädningsrummet.
Utvisad spelare får inte ersättas.

Anvisningar för Intersport Cup (DM) UTOMHUS/INOMHUS
1. Kvalificering till framtida tävlingar
Herr/dam: De föreningar vilka når final i årets tävling står över första omgången
i nästa års tävling.
Erforderligt antal dam- och herrlag kvalificerar sig för kommande tävling av
Svenska Cupen.
P 13:

De fyra bästa lagen i P13 efter höstens klass 1 serier och
semifinallagen i InterSport Cup är kvalificerad för Nike Cup nästa år
(gäller enbart föreningslag).
Är det samma lag (InterSport Cup) fylls det på från P 13 klass 1.
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Inomhus: Segrande lag är direktkvalificerade till SM-slutspel. Förlorande
finallag kan även eventuellt erhålla plats i SM-slutspelet.
Alla kostnader i samband med SM-slutspel står deltagande lag själv för.
2. Slutsegrare i DM respektive Intersport Cup
Den förening som vinner finalen är slutsegrare i DM respektive Intersport Cup
om inte det segrande laget är ett gemensamt lag från två föreningar eller flera.
Ett gemensamt lag kan endast vinna Intersport Cup. DM-vinnare blir
motståndarlaget i finalen.
Om båda finallagen är gemensamma lag, så spelas DM-final mellan
föreningarna som blivit utslagna i semifinalen.
Är ett av dessa lag ett gemensamt lag så vinner det lag som inte är gemensamt.
Är alla semifinallagen gemensamma lag koras ingen DM-vinnare.
3. Överåriga spelare (ungdomsfotboll)
Överårig spelare får ej delta i Intersport Cup, dock får spelaren delta med
jämnåriga eller äldre.
4. Seedning
Enligt Representantskapsbeslut 2003 ska seedning ej ske i Intersport Cup.

Metoder att utse vinnare i en match
Om match vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord gäller de föreskrifter
som utfärdats av tävlingsstyrelsen och som godkänts av beslutande organ.
Har sådana föreskrifter inte utfärdats ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 2x15 minuter i senior- och juniormatcher, och 2x10 minuter i
ungdomsmatch.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
Straffsparkstävling – tillvägagångssätt
a) Domaren utser mot vilket mål straffsparkarna skall läggas.
b) Domaren singlar slant och det lag, vars kapten vinner slantsinglingen,
lägger den första straffsparken.
c) Domaren för anteckningar om de straffsparkar som läggs.
d) Under de förutsättningar som förklaras nedan, lägger varje lag fem
straffsparkar.
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e) Lagen lägger straffsparkarna växelvis.
f) Om, innan båda lagen lagt fem straffsparkar, ett lag har gjort fler mål än vad
det andra kan göra, även om det skulle lägga sina fem straffsparkar, ska inga
fler straffsparkar läggas.
g) Om, efter att båda lagen lagt fem straffsparkar, båda lagen har gjort lika
många mål eller inga mål alls, ska straffsparkarna fortsätta i samma ordning
tills ett lag gjort ett mål mer än det andra efter samma antal straffsparkar.
h) En målvakt som skadas under straffsparkstävlingen och inte kan fortsätta
som målvakt får ersättas av en namngiven ersättare om hans lag inte använt
det maximala antalet ersättare som tävlingsbestämmelserna tillåter.
i) Med undantag för det föregående fallet, får bara de spelare som är på
spelplanen vid matchens slut, eller vid förlängningens slut (om sådan
förekommer), delta i straffsparkstävlingen.
j) Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade
att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark innan någon spelare
får lägga en andra straffspark.
k) En berättigad spelare får byta plats med målvakten när som helst under
straffsparkstävlingen.
l) Endast de berättigade spelarna och matchfunktionärerna får befinna sig på
spelplanen under straffsparkstävlingen.
m) Alla spelare, utom straffsparksläggaren och de två målvakterna, måste
uppehålla sig i mittcirkeln.
n) Den målvakt som är medspelare till straffsparksläggaren måste vara kvar på
planen och placera sig utanför det straffområde där straffsparkarna läggs, på
mållinjen där den skär straffområdeslinjen.
o) Om inget annat anges, gäller spelets regler och de officiella besluten under
straffsparkstävlingen.
p) Om ett lag slutar matchen med fler spelare än motståndarlaget ska det
reducera sitt spelarantal så att det har lika många spelare som
motståndarlaget. Domaren ska meddelas om vilka spelare som på detta sätt
uteslutits. Lagkaptenen har ansvaret för detta.
q) Innan straffsparkstävlingen startar ska domaren försäkra sig om att endast
ett lika antal spelare från varje lag finns i mittcirkeln för att lägga
straffsparkarna.
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UNGDOMSFOTBOLL
Med ungdomsfotboll avses tävlingar för flickor och pojkar, 17 år och yngre.
I åldersgrupperna 13-17 år arrangeras seriespel för såväl 11- som 9-mannalag
samt DM för pojkar 12- och 16-årslag och för flickor 12- och 16-årslag av
Hallands FF.
Lokala föreningar arrangerar seriespel för 11 – 12 år för flickor och pojkar som
7-mannalag (Ej Halmstad och Laholm).
För spelformen 5-manna från och med 7 år till 9 års ålder arrangeras av
allianserna/föreningar i Halland enligt representantskap den 6 december 2011.
Hallands FF inbjuder till seriespel för P17/18-P13 och F15/18-F13 omfattar hela
distriktet. Serierna för de olika åldersgrupperna består av divisionsspel för
upp- och nedflyttning efter våren och dubbelserier i enlighet med TU:s
bestämmande. Serierna ska omfatta en våromgång och en höstomgång.
Seriespelet är två (2) olika tävlingar under spelåret. Om lottning sker under
sommaruppehållet.
Ändring av match
Seriematch får inte flyttas för deltagande i cuper, med undantag av UngdomsDM. Detta gäller ej under fastställda cupdagar. Lag har rätt till en spelledig dag
mellan seriematch och match i Ungdoms-DM. Vid oenighet om förläggning av
match, avgör TU när matchen skall spelas.
Förbud mot skruvdubbar
Spelare, som deltager i lag i åldersgrupperna 14 år och yngre, får ej spela i
fotbollsskor med löstagbara dubbar, skruvdubbar. Undantag: Fotbollssko med
utbytbara dubbar av gummi, plast eller liknande mjuka material. Antalet dubbar
per sko får inte understiga tio och dessa ska ha en minimidiameter av 10 mm.
Dubbarna får inte vara längre än 12 mm.
Matchbollstorlek
Alla pojkklasser fr.o.m. P 14 samt F 15-18 skall ha bollstorlek 5. I yngre klasser
skall bollstorlek 4 användas.
Kvalificering till nästa års Pojkallsvenska
Hallands FF tilldelas platser i Pojkallsvenskan enligt Svenska FF:s fördelning.
Platser fördelas efter särskilt kval.
Kvalificering till nästa års Juniorallsvenska
Hallands FF tilldelas platser i Juniorallsvenskan enligt Svenska FF:s
fördelning. Platser fördelas efter särskilt kval.
Laganmälan till Hallandsserierna i respektive åldersklass
Förening får endast anmäla ett lag till Hallandsserien i resp. åldersklass.
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Matchdagar ungdomsfotboll
P 17-18 har fasta speldagar på onsdagar.
P 15-16 har fast speldag måndag.
För föreningar med mer än ett lag spelas dessa matcher på tisdagar.
F 15-18 har fasta speldagar på tisdagar.
För föreningar med mer än ett lag spelas dessa matcher på söndagar.
I övriga serier gäller söndagar som speldag, om inte lagen kan komma överens
om annan speldag tidigare i veckan.
Resultatrapportering ungdomsfotboll
Rapportering sker via FOGIS, SMS eller förenings inloggning.
Matchrapportering ungdomsfotboll
Vid matcher som döms av ungdomsdomare skall matchrapporten skickas till
HFF:s kansli senast 3 dagar efter match.(Hemmalagets ansvar).

Spelregler för 7-mannafotboll
Nedanstående kommentarer är ett utdrag ur regelboken. För kompletta
spelregler för 7-mannafotboll hänvisas till regelboken.
Inkast.
Om en spelare utför ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare
få möjlighet att göra om inkastet, efter att domaren gett en kort instruktion om
hur inkastet ska utföras.
Inspark.
Insparken ska utföras från valfri plats inom målområdet. Målvakten får
dessutom sätta bollen i spel genom att sparka bollen från marken eller från
sina händer, eller genom att kasta den.
6-sekundersreglen.
Målvaktens 6-sekundersregel gäller inte. Andemeningen är att ge målvakten
möjlighet att sätta bollen i spel.
Spel till egen målvakt.
Om en spelare avsiktligt spelar bollen till egen målvakt och denne tar bollen
med händerna ska detta tillåtas.
Målchansutvisning.
Regeln för målchansutvisning gäller ej för målvakten och/eller övriga spelare.
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SPELPLANEN
Spelplanens mått och markering framgår av planskissen (se Spelregler för
fotboll). Spelplanen ska vara rektangulär. Längden bör vara högst 85 och lägst
60 m. Bredden bör inte överstiga 50 m och inte understiga 35 m.
Längden ska alltid vara större än bredden.
Markering.
Spelplanen ska markeras genom tydliga, ej över 12 cm breda linjer. De längre
gränslinjerna kallas sidlinjer, de kortare kallas mållinjer.
I vart och ett av planens fyra hörn placeras en flagga på en stång, som är minst
1,50 m hög och vars topp ej får vara spetsig. En liknande flagga bör placeras
utanför mittlinjen på båda sidor av planen och minst 1 m från sidlinjen.
Tvärs över planen dras en mittlinje, som delar planen i två lika stora delar.
Planens mittpunkt markeras genom ett tydligt märke och med detta som
centrum dras mittcirkel med en radie av 7 m.
Målområdet.
På ett avstånd av 4,25 m från vardera målstolpen och vinkelrätt mot planen
dras två 4,25 m långa linjer, vars ändpunkter förbinds genom en linje parallell
med mållinjen. Området inom dessa linjer utgör målområdet.
Straffområdet.
På ett avstånd av 12,25 m från vardera målstolpen och vinkelrätt mot mållinjen
dras två 12 m långa linjer, vars ändpunkter förbinds genom en linje parallell
med mållinjen. Området inom dessa linjer utgör straffområdet.
Mitt framför målet och på ett avstånd av 9 m från mållinjen - görs ett tydligt
märke som kallas straffpunkten. En cirkelbåge med 7 m radie och med
straffpunkten som centrum markeras utanför straffområdet.
Hörnområdet. I planens fyra hörn markeras en kvartscirkel med en radie av 1
m.
Målen.
Målstolparna placeras lodrätt på mållinjen med lika avstånd från hörnflaggorna
och med ett invändigt mått av 5,0 m. De förbinds genom en tvärribba, vars
underkant ska befinna sig 2,0 m från marken.
Målstolpar och ribba ska vara högst 12 cm i genomskärning. Målnät bör
användas, vilket ska sättas fast vid stolpar och ribba samt i marken bakom
målet.
Observera att i 7-mannafotboll, i likhet med 11-mannafotboll, gäller att
målställningarna ska vara ordentligt förankrade i marken, så att risk för
vältning inte finns.
80

ANTAL SPELARE
Varje lag får bestå av fritt antal spelare, varav en målvakt och 6 utespelare
samtidigt får delta i spelet.
Utbyte av spelare får ske under hela matchen. Flygande byten är tillåtna, byten
skall ske vid mittlinjen.
Samtliga spelare i laget får byta plats med målvakten. Här gäller att spelet
måste vara avbrutet och att domaren godkänner bytet. Antalet utbyten är
obegränsat, vilket innebär att utbytt spelare får återinträda i spelet.

SPELTIDEN
Speltiden ska uppdelas i två halvlekar om längst 35 minuter. Domaren ska
tillåta lagen en halvtidspaus om 5 minuter.

DOMARE OCH LINJEMÄN
Varje match leds av en domare. Domarens beslut är helt avgörande. Domaren
har också rätt att varna eller visa ut spelare för brott mot reglerna.
De ska också finnas två linjemän, som är underställda domaren vilka ska hjälpa
domaren att avgöra när bollen passerat planens sid- eller mållinjer.

OFFSIDE
Offsideregeln tillämpas ej i 7-mannafotboll.

FRISPARK
Vid frispark ska motspelarna befinna sig minst 7 m från bollen om de inte står
på egen mållinje mellan målstolparna.

ÖVRIGT
I övrigt ska matcherna spelas efter International boards officiella regler, dvs. de
officiella 11-mannareglerna.

KOMMENTARER TILL SPELREGLER FÖR 7-MANNAFOTBOLL
Vid tillfälligt spel på 11-mannaplan kan följande ändringar göras:
Spelplanen.
Om man använder 11–mannaplanens sidlinjer som mållinjer, kan måtten
anpassas efter 11–mannaplanens storlek.
Markering.
De heldragna linjerna kan ersättas med punktmarkering. Markering av
mittcirkel kan uteslutas.
Målområdet.
Markering av målområdet kan uteslutas.
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Straffområdet.
Markering av cirkelbågen i anslutning till straffområdet kan uteslutas.
Hörnområdet.
Markering av kvartscirklarna vid hörnstolparna kan uteslutas.
Referens, SvFF, spela, lek och lär (2010)

9-mannafotboll
Inför säsongen 2012 genomför Hallands Fotbollförbund ny spelform för 13 år –
14 år, 9-mannafotboll för pojkar och flickor. Dock kommer under 2012
arrangera 11-mannafotboll för åldersgruppen 14 år.
(Representantskapsbeslut 2011).
Planstorlek
Spelas på längden av en 11-mannaplan. Använd respektive straffområde som
kortlinje d.v.s. spelas från straffområde till straffområde.
För sidlinjen utgår du från hörnet på straffområdet, gå 7 meter ut och kona
sidlinjen därifrån.
På en normalstor 11-mannaplan (105x65) ger detta en planstorlek på 73x54
meter. Då blir alla planerna ungefär lika stora, vilket rekommenderas.
Fullbredd får användas.
Straffområde
Straffområde mäter 30x12 meter. Då detta ej är linjerat rekommenderas
följande:
Markera med en kona på kortlinjen 5 meter in från varje hörn på kortlinjens
straffområde, ger 40-2x5= 30 meter.
På sidlinjerna, markera med en kona 12 meter upp med en olikfärgad kona än
sidlinjen, (t.ex. gula koner som sidlinje, röd kona som straffområdes gräns).
Detta hjälper både spelare och domare.
Avstånd till straffpunkten
Målets storlek bestämmer avståndet.
För 7-mannamål 5x2 meter är avståndet 9 meter.
Bollstorlek
Bollstorlek 4 för alla åldrar i 9-mannaspel.
Målstorlek:
7-mannamål, 5x2 meter.
Speltid
2x30 minuter.
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Övrigt
11-mannaregler med offside.
Vid inspark så ska bollen vara utanför straffområdet för att vara i spel.
Maximalt 14 spelare/match.
Spelarförteckning (domarrapport)
I samtliga senior- och ungdomsserier används elektronisk laguppställning,
vilket hämtas från FOGIS.
Läs mer på sid 46 och 47, 2 kap § 30, i Hallands FF:s Tävlingsbestämmelser
(TB) 2012.
Resultatrapportering i FOGIS
I samtliga serie- och cupmatcher som administreras av HFF ska hemmalaget
direkt efter avslutad match via sms inrapportera slutresultatet.
Detta sker 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. Erhållen eller lämnad
w.o. skall meddelas HFF:s kansli via mejl eller fax, 035-17 74 10, senast dagen
efter fastställd matchdatum. Blanketten finns på HFF:s hemsida.

5-mannafotboll
Inför säsongen 2012 genomför Hallands Fotbollförbund ny spelform för 7 år till
9 år, 5-mannafotboll för pojkar och flickor arrangeras av allianserna/föreningar
i Halland. (Representantskapsbeslut 2011).
Bollstorlek
Storlek 3.
Planstorlek
40x20 meter.
Målstorlek
5x2 meter
Speltid
2x20 minuter.
Antal spelare
Maximalt 10 spelare/match.
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