Representationsbestämmelser år 2013
Röd text = nytt
Överstruken text = Tas bort

Dessa representationsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms
Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund särskilda bestämmelser
finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf. De för S:t Eriks-Cupen särskilda
bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf med kursiv
stil.

BENÄMNINGAR
Stockholms Fotbollförbund = StFF
Stockholms Fotbollförbunds styrelse = StFF:s styrelse
Stockholms Fotbollförbunds besvärskommitté = StFF:s BK
Stockholms Fotbollförbunds tävlingskommitté = StFF:s TK
Stockholms Fotbollförbunds disciplinkommitté = StFF:s DpK
Stockholms Fotbollförbunds domarkommitté = StFF:s DK
Stockholms Fotbollförbunds dispensgrupp = StFF:s DG
Stockholms Fotbollförbunds tillståndsgrupp = StFF:s TG
Svenska Fotbollförbundet = SvFF
SDF = specialdistriktsförbund (i detta fall Stockholms Fotbollförbund)
TB = Tävlingsbestämmelser
RB = Representationsbestämmelser

1 kap: Inledande Allmänna bestämmelser
92§

Spelares behörighet
SDF har rätt att besluta om särskilda behörighetskrav, t.ex.
spelarlegitimation.
Spelarlegitimation
Spelare ska fr.o.m. den säsong han/hon fyller 15 år inneha av StFF utfärdad
spelarlegitimation.
Före match ska varje lag till domaren överlämna:
*
spelarförteckning samt spelarnas spelarlegitimationer
Kravet på spelarlegitimation gäller inte i veteranserien, S/R-serien samt damer
div 3. Spelare som saknar av StFF utfärdad spelarlegitimation äger endast rätt
att delta om spelaren kan uppvisa giltig id-handling (legitimation, körkort, pass).
StFF:s TK kan besluta att spelare under en viss tid ska uppvisa både giltig idhandling och av StFF utfärdad spelarlegitimation.
Om spelare i ett lag varken kan visa upp av StFF utfärdad spelarlegitimation
eller giltig id-handling, äger spelare ej rätt att delta.
Om erforderligt antal spelare (se TB 2 kap 31 §) i ett lag varken kan visa upp av
StFF utfärdad spelarlegitimation eller giltig id-handling får matchen inte spelas
och laget förlorar matchen med resultatet 0-3.
Om erforderligt antal spelare (se TB 2 kap 31 §) saknar spelarlegitimation eller
giltig id-handling i sista seriematchen jämställs detta med lämnad wo i sista
match.
Kontroll av spelare
Domaren har befogenhet att kontrollera spelare mot dennes spelarlegitimation

om domaren så önskar, antingen före matchen, i halvtid eller efter slutspelad
match. Domaren ska rapportera om denna kontroll utförts.
Spelare som motsätter sig/ej infinner sig till av domaren meddelad kontroll,
anses ha deltagit obehörig (se TB 3 kap 21 §). Spelaren anmäls av domaren till
StFF:s TK
Spelarförteckning
Domaren ska på spelarförteckningen notera:
*
vilken/vilka spelare som motsatt sig kontroll av spelarlegitimation.
Domaren skriver en separat rapport gällande detta.
*
vilken/vilka spelare som deltagit i matchen utan att kunna uppvisa av
StFF utfärdad spelarlegitimation (giltig id-handling har uppvisats)
Stockholms FF:s handläggning
Kontroll görs av de spelare som under matchen saknat av StFF utfärdad
spelarlegitimation. Förening vars spelare vid match saknat StFF utfärdad
spelarlegitimation debiteras en administrationsavgift om 50 kr/spelare. Vid
tveksamhet ska domaren rapportera detta till Stockholms FF. Avräkning sker
löpande.
Vid påvisat fusk med spelarlegitimation kan förening av StFF:s TK åläggas en
straffavgift om högst 25 000 kr.
Ungdom under 15 år ska om så påfordras kunna styrka sin ålder.
10 3 §

Representationsbestämmelser för spelare till och med 14 år

Handläggning av dispensövergångar
StFF kan ge dispens för spelare 14 år och yngre gällande byte av förening
under pågående speltermin. Alla dispensövergångar behandlas av StFF:s TK
eller av StFF:s TK bemyndigad tjänsteman. Max en dispensövergång per
spelare beviljas per speltermin
11 4 §

Åldersdispenser
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina
distriktstävlingar.

Generella dispenser
I nedanstående åldersklasser behöver personlig dispens inte sökas. Personliga
dispenser utöver de generella dispenserna medges i princip inte.
I F16-F18 klassen tillåts inga överåriga (födda 1994) då tre åldersklasser redan
ingår.
I F15 tillåts två överåriga (födda 1997) i div 2 och div 3 angivna på
spelarförteckningen.
I F14 tillåts två överåriga (födda 1998) i div 2 och div 3, angiven på
spelarförteckningen.
I F13 tillåts två överåriga (födda 1999) i div 3 och 4, angiven på
spelarförteckningen.
I P18 tillåts fyra överåriga (födda 1994) i div 2 och div 3, angivna på
laguppställningen.
I P17 tillåts två överåriga (födda 1995) i div 2 och div 3, angivna på
laguppställningen.
I slutspelet gäller samma regler för generella dispenser som i seriespelet.

Handläggning av övriga dispenser
Alla dispenser behandlas av StFF:s DG eller av StFF:s TK bemyndigad
tjänsteman.
Ansökningsblankett
Ansökningsblankett finns på förbundets hemsida. Ansökan som inkommer
mellan 1.4 –1.10 är avgiftsbelagd med 200 kr, övrig tid är avgiftsfri.
Dispens kan sökas under perioden 20.1-1.10
Dispensansökan ska alltid vara underskriven av firmatecknare för föreningen.
Kriterier för att ansöka om dispens
Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att söka dispens:
1. Lag saknas i aktuell åldersklass.
2. Klasskamrater i lägre åldersklass (ska alltid åtföljas av intyg från skolan).
3. Speciella geografiska/sociala skäl.
4. Fr o m licensåldern (15 år) skall skriftlig motivering alltid bifogas ansökan.
Tillägg
StFF:s DG kan vid speciella fall och efter särskild prövning bestämma om
avsteg från nämnda riktlinjer.
Allmänna regler vid dispenser
1. Spelare med personlig dispens äger ENDAST rätt att delta i den åldersklass
som dispensen avser. Om spelaren deltar i annan åldersklass än den
dispensen avser så förverkas dispensen. Om dispens avbryts den 1
september eller senare får spelaren inte delta i S:t Eriks-Cupens slutspel.
2. Dispensen gäller endast en säsong.
3. Om ansökan rör att få använda mer än en överårig spelare/match och lag
inom 9-, 11-manna skall detta tydligt framgå av ansökan och DG prövar
därefter ansökan. Dock kan MAX två överåriga spelare/match beviljas.
Inom 5-, 7-manna samt inomhusfotbollen kan max en överårig spelare/match
beviljas.
4. Dispens ges endast till spelare som är högst ett år äldre än den åldersgrupp
som laget spelar i.
5. Dispens ges i princip inte för spel i svår grupp i 7-manna och i respektive
åldersgrupps högsta division i 9-, 11-manna. Dispens medges ej i serier som
är kvalificerande till pojk- respektive juniorallsvenskan och i F16 SM-kvalet.
6. Dispens ska alltid medföras till match och SKA uppvisas för motståndare,
domare samt i förekommande fall representanter för StFF. Om spelare med
dispens inte kan uppvisa densamma i samband med match, äger spelaren
inte rätt att delta i aktuell match. Om spelare deltar i match utan att ha giltig
dispens anses spelaren ha deltagit som obehörig, se TB 3 kap 21 §.
7. Spelare ska fr.o.m. den säsong han/hon fyller 15 år inneha av StFF utfärdad
spelarlegitimation även om han/hon har dispens för att delta i yngre lag.
8.. Spelare som erhåller dispens för förening den 1 september eller senare får
inte delta i S:t Eriks-Cupens slutspel.
Om förutsättningarna ändras eller dispensen missbrukas kan StFF:s DG
besluta om indragning av dispens.
9. De direktiv för dispenser som finns utöver dessa regler gäller i alla lägen.

16 8 §

Förstagångs- och Nyregistrering licensiering

Kontroll av licenser kommer att genomföras under hela året. Vid spel med
olicensierade spelare kan föreningen av StFF:s TK dömas för spel med
obehörig spelare i enlighet med TB 3 kap 21 § (0-3 eller straffavgift)
18 10 § Spel i bindande match
Flygande byten används i alla av StFF arrangerande tävlingar. Alla spelare som
upptagits på spelarförteckningen anses ha deltagit i bindande match oavsett om
spelaren deltagit i spelet eller inte.
19 11 § 1 september-regeln
Spelare vars övergångsanmälan/dispensövergångsanmälan inkommit den
1 september eller senare samt spelare med spelklarhetsdatum efter den
7 september får inte delta i S:t Eriks-Cupens slutspel, oavsett åldersklass.
Samt i seriespel i P16 div.1 och div. 2 och P18 div. 1 då dessa är kvalificerande
till pojk- resp. juniorallsvenskan.
Spelare som efter övergång till annan förening och som, till följd av i
ovanstående stycke angivna begränsningar i representationsrätten i den nya
föreningen, inte ges någon möjlighet att delta i den nya föreningen kan söka
dispens från 1 stycket ovan.
Framställan om dispens (gällande S:t Eriks-cupen) ska göras skriftligen av
spelaren till StFF:s TK. Dispens medges om särskilda skäl föreligger. Ansökan
behandlas av StFF:s DG eller av StFF:s TK bemyndigad tjänsteman.
31 23 § Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag)
SDF har rätt att avseende distriktsserierna föreskriva vad som gäller för
spelares deltagande i annat lag än representationslaget i spelarens förening
fastställa representationsrätt inom egen förening.
Inom föreningen gäller fri representationsrätt. Detta innebär att spelare kan
delta i flera lag i samma åldersklass. Spelare får dock bara delta i en S:t EriksCupsmatch per dag oavsett åldersklass. Deltar spelaren i flera matcher under
en och samma dag anses spelaren ha deltagit obehörig fr.o.m. match två.
Undantaget den fria representationsrätten är spelare med personlig dispens,
denna reglerar spelaren såtillvida att denne endast äger rätt att spela i den
åldersklass som dispensen avser, se RB 1 kap 11 §.
Den fria representationsrätten gäller inte i slutspelet, där man är bunden till det
lag där man spelar första slutspelsmatchen, oavsett åldersklass. Deltar
spelaren i andra lag anses spelaren ha deltagit obehörig.

2 kap: Nationella övergångsbestämmelser

Föreningssamarbete
22 §

Föreningssamarbete i distriktsserier
SDF har rätt att beträffande distriktsserier, inom det egna distriktet eller i
samarbete med annat distrikt, besluta om kompletterande bestämmelser
avseende föreningssamarbete inom ramen för tävlingsverksamheten.
22.1 Utlåning utan övergångsanmälan
En förening har möjlighet att låna ungdomsspelare inom 5- och 7mannafotbollen från annan förening, d v s upp t o m 12 år. Sådant lån kräver
dels moderföreningens skriftliga medgivande och eget SDF:s samt, i
förekommande fall, annat SDF:s tillstånd, dels att spelaren innehar dubbel
bosättning på inte pendlingsbart avstånd. Spelaren kan under samma tidsperiod
representera båda föreningarna.
Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.
Lånad spelare kan delta i seriespel, dock inte i serie där den utlånande
föreningen deltar.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna förenings
SDF lämnat tillstånd.
Framställan om lån sker till berört/berörda SDF
22.2 Farmarklubbssamarbete
Avtal om farmarklubbsverksamhet kan ingås av två föreningar. Den ena kallas
huvudklubb och den andra kallas farmarklubb.
Nytt avtal tecknas med en löptid om minst en säsong.
StFF administrerar farmarklubbsverksamheten, innebärande bland annat
registrering och godkännande av farmarklubbsavtal.
Farmarklubbsavtal tillämpas endast på damsidan och huvudklubb kan som
högst delta i damer div 2.
Farmarklubbsavtal över distriktsgränserna medges ej om inte särskilda skäl
föreligger.
För att ingå ett farmarklubbssamarbete ska farmarklubben inom sju dagar från
det att båda parter undertecknat farmarklubbsavtalet, insändas till StFF för
registrering. Avtalet ska ha inkommit till StFF senast den 1 mars.
22.2.1 Uppsägning och upphörande av farmarklubbsavtal
Avtalet gäller från och med StFF:s registrering till och med den 14 november
den säsong då avtalet uppsägs.
Uppsägning av farmarklubbsavtal ska ha inkommit till StFF senast den 14
november och om så inte sker förlängs avtalet ytterligare en säsong.
Farmarklubbsavtal kan, uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av
respektive förening.

Farmarklubbsavtal upphör automatiskt att gälla om någondera av föreningarna
utesluts ur eller drar sig ur seriespel samt vid händelser i enlighet med 22.2.4 §.
22.2.2 Krav på farmarklubbar och huvudklubbar
Huvudklubben får inte delta i förbundsserie för representationslag och måste
delta i en högre serienivå än farmarklubben. Av detta följer att huvudklubb får
delta som högst i div. 2, damer.
Förening som saknar representationslag kan inte ingå farmarklubbsavtal.
En förening får inte ha mer än ett farmarklubbsavtal.
En förening får inte vara farmarklubb och samtidigt huvudklubb till annan
förening.
22.2.3 Farmarklubbslån av spelare
Spelarens licens i huvudklubb eller farmarklubb medger utlåning till respektive
samarbetsklubb.
Farmarklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna
samtliga spelare som inte deltar i huvudklubbens senaste seriematch, samt det
antal antecknade spelare utöver elva från huvudklubbens senaste match.
Huvudklubb kan till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna
samtliga spelare i farmarklubben.
Lån kan bara tillämpas i seriespel (utomhus), d v s ej i turneringar.
I de fall huvudklubben avslutar sin serie tidigare än farmarklubben får endast de
utöver elva, som på spelarförteckningen vid huvudklubbens sista tävlingsmatch
antecknats, delta i farmarklubbens resterande match/matcher.
När spelare från huvudklubbens spelarförteckning i ovan fall deltagit i
farmarklubbsmatch så får denne ej bytas ut mot annan spelare i nästkommande
match. Detsamma gäller om farmarklubben har mer än en match mellan
huvudklubbens matcher.
Har huvudklubben seriestart senare än farmarklubben, får endast det antal
spelare utöver elva som upptagits på farmarklubbens spelarförteckning delta i
huvudklubbens första seriematch.
När huvudklubben och farmarklubben har match samma dag gäller följande:
- Om huvudklubbens match spelas före farmarklubbens match är det denna
match som styr vilka spelare som kan delta i farmarklubbens match.
- Om farmarklubbens match spelas före huvudklubbens match eller om
matcherna tangerar varandra tidsmässigt så är det föregående match som styr
vilka spelare som kan delta i farmarklubbens match.
22.2.4 Uppflyttning och nedflyttning

Om huvudklubben under avtalstiden kvalificerar sig till förbundsserienivå
avbryts avtalet per omgående.
Om huvudklubben och farmarklubb under avtalstiden kvalificerar sig till samma
serienivå så avbryts farmarklubbs-avtalet omgående.
Kvalificerar sig farmarklubb under avtalstiden till högre serienivå än
huvudklubben så avbryts farmarklubbsavtalet omgående.
22.2.5 Kvalspel
Farmarklubbsavtal får ej nyttjas i kvalspel till förbundsserie
22.2.6 Övriga begränsningar
Ledare i förening som ingått farmarklubbsavtal får inte därutöver agera som
ledare i förening som deltar i samma seriegrupp som samarbetsklubben.
Förening som uppsagt eller på annat sätt avbrutit ett avtal om
farmarklubbsverksamhet får inte ingå ett nytt avtal med samma samarbetsklubb
förrän tidigast två år efter det datum då avtalet mellan föreningarna upphörde.
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare och
spelare med spelklarhet efter den 7 september får inte delta i match vare sig
med huvudklubbs eller farmarklubbs representationslag.
Annat lag än representationslaget tillhörande huvudklubb eller farmarklubb får
inte delta i samma kval- eller seriegrupp som lag från samarbetsklubben.
Utlåning via farmarklubbsavtal kan endast göras till samarbetsklubbens
representationslag.
22.2.7 Varningar och utvisningar i samband med spel i huvud- och farmarklubb
Varningar och utvisningar i huvudklubben ska inte tas med till farmarklubben
och samma sak gäller i omvänd ordning. Däremot gäller en beslutad
tidsbestämd avstängning i båda föreningarna.

4 kap: Representationsbestämmelser för Futsal
7§

Begränsning av ungdomsspelare
Se RB 1 kap 10 §.

