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Efter en lång väntan så är det snart äntligen dags för alla våra föreningar att få spela fotboll
igen efter ett långt uppehåll på grund av pandemin. Dock är inte pandemin över utan vi
fortfarande hjälpas åt att följa de restriktioner och riktlinjer som fortfarande finns.
Du läser just nu i Skånes FF:s Tävlingsguide 2021. Tidigare har vi publicerat ett häfte som
hette ”Tävlingsbilaga” men denna ersätts nu av Tävlingsguiden.
Innehållet i guiden är ungefär detsamma som i tidigare versioner men några nyheter finns.
Avsikten med Tävlingsguiden är att ni som föreningar på ett samlat sätt ska hitta det mest
väsentliga och viktiga inom både senior- ,barn- och ungdomsfotboll till tävlingssäsongen.
Eftersom denna guide bara uppdateras en gång om året finns ingen information gällande
Covid-19 och restriktioner eftersom dessa ändrar sig allt eftersom. Gällande den
informationen så hänvisar vi till vår hemsida https://www.skaneboll.se/covid-19-riktlinjer/ .
TÄVLINGSGUIDEN INNEHÅLLER BLAND ANNAT:
* Utdrag ur tävlingsregler, tävlings-/representationsbestämmelser (sidorna 3-13)
* Nationella Spelformer (sidan 13)
* Fotbollens ”Spela-lek och lär” (sidorna 14-15)
* FOGIS – Fotbollens gemensamma informationssystem (sidan 14)
* Information från Tävlingsavdelningen (sidan 14)
* Skånes FF:s hemsida (Sidan 15)
* Information från Folksam (Sidan 15)
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TÄVLINGS- OCH REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER
På de kommande tio sidorna finns några utdrag ur gällande tävlings- (TB) och
representationsbestämmelser (RB) som är viktiga att känna till vid deltagande i Skåne FF:s
tävlingsverksamhet. Nyheter är markerade med ett rött streck vid sidan om texten.
Mer utförlig information finns i Svenska FF- och Skåne FF:s gällande
tävlingsbestämmelser och regelverk. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens
skyldighet att ha vetskap om innehållet i Svenska FF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
TB och RB finns att hämta på: https://www.skaneboll.se/tavling/bestammelser/
Begrepp:
Avstängd spelare: Spelare som till följd av utvisning, uppnått antal varningar (ackumulerade
varningar) och/eller annat beslut om bestraffning inte har rätt att medverka i tävling under viss tid.
Amatör: Spelare som inte uppbär någon ersättning från en förening eller spelare som under ett
kalenderår uppbär lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som uppgår till mindre än 10 000 kr.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i
enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Frimånad för amatörer: Period fr.o.m. den 15 november t.o.m. den 15 december.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Mixade lag: Lag där såväl flick- som pojkspelare deltar.
Professionell spelare: Spelare som under ett kalenderår från förening uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr.
Registreringsperioder för professionella: Perioder under tiden fr.o.m. den 8 januari t.o.m. den 31
mars respektive fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 11 augusti.
Speltermin: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.
Ungdomsregistrering: Särskild registrering av spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren
fyller 15 år. Ungdomsregistrering under kalenderåren då spelaren fyller 12–14 år samt
1 januari - 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får ske i syfte att säkerställa framtida
utbetalning av utbildnings- eller solidaritetsersättning samt för att kunna visa att spelare är
hemmafostrad enligt tävlingsbestämmelserna.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 17 år.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte
infinner sig till matchen.
Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet: Övergångsanmälan för spelare vars förening
upphör med all fotbollsverksamhet eller som bedriver begränsad verksamhet, vilket medför att
spelaren inte ges möjlighet att aktivt utöva fotboll.
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Representationsbestämmelser
Asylsökande
SvFF får efter internationell övergång eller nyregistrering utfärda tillfälliga speltillstånd för
asylsökande. Ett sådant speltillstånd gäller inte för spel i representationslag som deltar i Allsvenskan –
Ettan eller OBOS Damallsvenskan. Tillfälligt speltillstånd gäller tills vidare och upphör när spelaren
inte längre är asylsökande. Om myndighetsbeslut beviljar den asylsökande spelaren
uppehållstillstånd övergår spelarens tillfälliga speltillstånd till en registrering för aktuell förening.
Spelare som befinner sig i landet i avvaktan på verkställighet av avvisningsbeslut som vunnit laga
kraft ska anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock när extraordinära omständigheter föreligger,
t.ex. tungt vägande humanitära skäl, besluta att meddela ett särskilt tillfälligt speltillstånd som ger
spelaren rätt att delta i spel som amatör. Sådant speltillstånd gäller tills vidare och upphör när
angivna skäl inte längre föreligger.
Deltagande för annan förening i träningsmatch
Spelare får varken i nationell eller i internationell träningsmatch representera annan förening än den
som erhållit ett skriftligt medgivande från den förening där spelaren är registrerad. Förening som
lämnat skriftligt medgivande ansvarar för att spelaren i förekommande fall är försäkrad.
Dispenser
Beviljad åldersdispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (ej SM-tävlingar) och
internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga.
Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan förening under
frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även fortsättningsvis vara amatör, från
amatör till att bli professionell respektive från avtalslös professionell till att bli amatör.
Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden är ogiltigt.
Föreningssamarbete i distriktsserier
Bestämmelsen kan endast tillämpas i, och i kval inom, SDF-serier och DM.
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening.
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 samt, i förekommande fall,
föreningarnas huvudklubbar eller farmarklubbar.
Utlåningen avslutas automatiskt den 14 november innevarande säsong.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling där den
utlånande föreningen deltar eller i kvalspel till förbundsserierna.
Spelare som har dömts till avstängning i en av föreningarna är diskvalificerad även i den andra
föreningen.
Spelare är spelklar för den lånande föreningen från det datum denna
förenings SDF lämnat tillstånd.
För att spelare ska få delta i den lånande föreningens representationslag i resterande tävlingsmatcher
krävs att SDF:s tillstånd har lämnats senast den 31 augusti innevarande säsong.
Ansökan om lån sker till berört SDF på särskilt föreskrivet sätt med komplett ifylld blankett från
www.skaneboll.se och mot en av SDF fastställd avgift.
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Försäkring
Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt fotbollsidrottsutövande i enlighet med
särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Försäkringsinformation och kontaktuppgifter till Folksam
finns på skaneboll.se eller svenskfotboll.se.
Registrering av spelare
Från och med det kalenderår en spelare fyller 12 år ska spelaren vara registrerad för viss förening för
att få representera föreningen i bindande match.
En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje givet tillfälle.
Spelare får även vara registrerad som futsalspelare enligt tävlingsbestämmelser för futsal samt delta i
beach soccer enligt vad som är särskilt föreskrivet om detta. Registrerad spelare är antingen amatör
eller professionell. Spelare som inte fyllt 15 år får endast registreras som amatör.
Registrering och övergång av barn och ungdom
Förening ska ungdomsregistrera spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år.
Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma
speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande
förenings godkännande, medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom
samma speltermin. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande, se skaneboll.se
för blanketter och mer information.
Spelarregister
Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger förening att fortlöpande upprätthålla korrekta uppgifter
om spelares registrering i FOGIS. I registret ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som
spelare varit registrerad för fr.o.m. det kalenderår spelaren var 12 år.
Förening ska före registrering inhämta spelarens skriftliga medgivande. Medgivandet ska förvaras
hos föreningen och, på begäran, insändas till SvFF. Om inte annat anges i förevarande bestämmelser
administrerar SvFF spelarregistret inom ramen för FOGIS.
Övergång p.g.a. begränsad verksamhet
Spelare vars förening upphört med, eller bedriver begränsad, fotbollsverksamhet har rätt att, övergå
till annan förening genom övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet. Den förening som
spelaren lämnar via sådan övergångsanmälan får inte kräva särskilda villkor för att övergången ska
godkännas. Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet ges in till SvFF som prövar
övergångsanmälan. Övergång p.g.a. begränsad verksamhet får inte ske från förening vars lag
uteslutits från den serie laget deltagit i, såvida inte SvFF godkänner detta efter begäran från berörd
förening. Vid bifall till övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet är spelaren omedelbart
spelklar för den nya föreningen, med de begränsningar som följer av 3 §.
I samband med ombildning av förening får övergång p.g.a. begränsad verksamhet ske efter särskilt
godkännande av SvFF.
1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare
får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag, övriga lag i representationsserierna,
eller i lag som deltar i tävlingar enligt andra stycket, under resterande del av den innevarande
säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som
begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om
spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september
deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
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Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska
Cupen, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM Pojkar 19 eller i kvalificeringsspel till SM pojkar 17 och
SM Pojkar 19. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång
och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK
får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där
spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av
bostadsort pga. arbete eller studier.

Utbildningsersättning
Allmänna förutsättningar för utbildningsersättning
Om en spelare blir professionell senast det kalenderår spelaren fyller 23 år ska utbildningsersättning
betalas ut till den eller de föreningar som medverkat i spelarens utbildning. Utbildningsersättning ska
betalas dels när en spelare ingår sitt första spelaravtal som professionell och dels varje gång en
professionell spelare övergår till ny förening som professionell fram till och med det kalenderår
spelaren fyller 23 år. I enlighet med vad som anges nedan ska utbildningsersättning betalas av den
förening där spelaren blir professionell för den utbildning som skett fr.o.m. det kalenderår spelaren
fyller 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 21 år.
Ekonomisk överenskommelse
Om föreningar träffar en överenskommelse om ekonomisk ersättning i samband med spelarövergång
ska utbildningsersättning anses ingå i överenskommelsen, såvida inte annat avtalas. Detta gäller även
då spelaren vid övergången är amatör.
Fordran
Fordran på utbildningsersättning uppstår när det första spelaravtal som spelaren ingår som
professionell träder ikraft. Samtliga föreningar som utbildat spelaren ska då erhålla ersättning i
förhållande till den period spelaren utbildats i föreningen. När spelaren därefter ingår spelaravtal
med en ny förening ska ersättning utgå endast till den förening där spelaren senast varit professionell
samt, i förekommande fall, de föreningar där spelaren därefter utbildats som amatör. Fordran i dessa
situationer uppstår liksom i första stycket när spelaravtalet i fråga träder i kraft. Förening har inte rätt
till ersättning för spelare enligt andra stycket avseende en period för vilken man har en fordran enligt
första stycket. Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning får inte bli föremål för prövning
senare än två år från att det aktuella spelaravtalet trätt i kraft. Vid sammanslagning av föreningar eller
annan verksamhetsöverlåtelse får förenings rätt till utbildningsersättning, efter godkännande av
SvFF:s TK, överföras till annan förening.
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Tävlingsbestämmelser
Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers, ledares
och supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband med match.
Allmänt om bestraffning av ledare
Ledare, tränare eller annan funktionär som avvisats får under resterande del av matchen inte instruera
eller ha annan kontakt med sitt lag. En medicinsk lagfunktionär får dock bli kvar om laget inte har
någon annan medicinsk person tillgänglig och får agera om en spelare behöver medicinsk tillsyn.
Avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte uppträda vare sig som spelare eller i
någon ledar- eller funktionärsroll. Personen får, i samband med den nästkommande matchen, inte
befinna sig i omklädnings-rum 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 i samband med kvalmatchen 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. Avstängning till följd av avvisning i tävling som avslutas innevarande säsong, upphävs
inför ny säsong.
Ackumulering av varningar för ledare (tillämpas i alla distriktsserier)
Ledare, tränare eller annan funktionär som ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match som personen är behörig att delta i, om inte annat
följer av 16-20 §§. Motsvarande gäller därefter varje gång ledare, tränare eller annan funktionär
ådragit sig tre varningar. Om ledare, tränare eller annan funktionär som avvisas för grov förseelse
under match, och denne tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i
ackumuleringen av varningar. De två varningar som utdelas till ledare, tränare eller annan funktionär
som avvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt
tillämpas. Avstängd ledare enligt 5 kap 16 § äger inte rätt att vara ledare, tränare, eller annan
funktionär i andra lag i föreningen under tiden från det att denne fått sin tredje ackumulerade varning
tills denne stått över en match.
Allmänt om utvisning av spelare
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.
Ackumulering av varningar
Detta moment gäller för damer och herrar A- och B-lag, samt juniorlag i seriespel och DM-tävlingar.
Notera särskilt att i delad serie vår/höst nollställs ackumuleringen efter avslutad vårserie.
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre (3) singelvarningar i olika matcher
i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig
att spela om inte annat framgår av gällande tävlingsbestämmelser.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre nya varningar, 6-9-12-15...
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.
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Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning får åläggas förbundsbestraffning.
•

•
•
•
•
•

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.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar spelaren erhållit i
representationslaget till den nya föreningens representationslag.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och
kvalmatcher, samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer.
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur eller
uteslutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i det uteslutna laget och i motståndarlaget,
annulleras.

Avbytare
I serier och tävlingar administrerade av Skånes FF:s gäller avbytare. Maximalt tillåtet antalet avbytare
i alla av distriktet tillståndsgivna tävlingar i 11 mot 11 är fem stycken. I barn- och ungdomsmatcher i
3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9 regleras antal avbytare av SvFF särskilda tävlingsbestämmelser.
Byte av spelare får göras under spelets gång, s.k. flygande byten. Avbytare får inte inträda på spelplanen förrän den spelare som ska bytas ut, har lämnat spelplanen. Bytet ska ske vid mittlinjen.
Om spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen, får denna ersättas först när bollen är
ur spel. Straffet för felaktigt flygande byte är varning till den spelare som inträtt på planen för tidigt,
d.v.s. före det att den spelare som skulle lämnat planen gjort detta. Utbytt spelare får återinträda i
spelet. Avbytare behöver inte markeras på spelarförteckningen. Alla spelare som upptagits på
spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen oavsett om de blivit inbytta eller inte.
Domare och assisterande domare
Skånes FF ansvarar för tillsättning av domare och assisterande domare i förbundsserier enligt
överenskommelse med Svenska FF samt i division 2 damer, division 4–6 herrar, division 1 herrar B-lag
och i DM tävlingar enligt särskilda tävlingsföreskrifter för respektive tävlingsklass.
Licensierade assisterande domare i division 4–5 herrar är obligatoriskt, dock ska match genomföras
även om assisterande domare saknas. I division 6 herrar ska licensierade assisterande domare
tillsättas i mån av tillgång. I damer division 3–4 och i övriga SDF-tävlingar tillsätter Skåne FF en
huvuddomare enligt information i inbjudan för tävlingsklassen. Damer division 2 Götaland regleras i
särskilda föreskrifter för Götalandsdistrikten. Föreskrifterna återfinns på Skåne FF:s hemsida.
När AD inte tillsätts genom Skåne FF:s försorg är det de i matchen deltagande föreningarnas ansvar
att tillsätta s.k. linjedomare. Varje förening tillsätter en linjedomare, som skall vara matchens domare
behjälplig med markering av inkast. Om föreningarna inte är överens om val av sida för sin
linjedomare äger bortalaget rätt att välja sida först. Då förening tillsätter linjedomare bör åldern inte
understiga 18 år. I division 2-3 damer B-lag, motionsserier samt i zonserier för pojkar 15–16 år, kan
föreningen själv, efter skriftlig ansökan till Skånes FF:s domarutskott tillsätta domare med erforderlig
kompetens motsvarande minst förenings-domare. För övriga åldersgrupper gäller att domaren ska ha
genomgått kurs för förenings-/ungdomsdomare och inneha legitimation.
Arrangerande förening ansvarar för att legitimerade domare tillsätts. Det åligger arrangerande
förening att meddela gästande förening om man inte har möjlighet att tillsätta utbildad domare. Detta
meddelande ska lämnas i så god tid att gästande lag inte förorsakas onödiga kostnader. Skulle så inte
vara fallet ska arrangerande förening ersätta styrkta kostnader. Förenings-/ungdomsdomare skall vid
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anmodan kunna uppvisa giltig domarlegitimation. Om förening inte använder sig av legitimerade
domare skall detta förhållande skriftligen anmälas till Skåne FF:s disciplinnämnd.
Matcher som arrangeras av, eller är tillståndsgivna av, Skånes FF får dömas av en, två eller tre
domare.
Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening, som utan giltigt skäl inte ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning i FOGIS, debiteras
en fastställd WO-avgift (2000kr för senior, 500kr för 15-19år och 250kr för 9-14år).
Förening som lämnar mer än en WO i distriktets A-lagsserier utesluts ur serien och förening som
lämnar mer än två WO i distriktets övriga serier utesluts från vidare seriespel. Vid WO-match ska lag
som inte ställer upp till spel ersätta motståndarlagets styrkta kostnader samt även de kostnader som
uppstår för berörda matchfunktionärer när det lag som lämnar WO själv inte meddelat Skånes FF eller
berörda matchfunktionärer. Om förening tilldöms seger p.g.a. WO räknas målresultatet som 3–0.
Damer och herrar representationslag som lämnar walkover, oavsett om detta är den första eller andra,
i någon av lagets två sista seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur seriegruppen. Dock kvarstår
lagets samtliga resultat och ospelade matcher räknas som walkover, 0–3.
Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match
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 i tävling
enligt seriemetoden 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, utdelas inte poäng och båda lagen
tilldelas 0–3 i målskillnad. Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget
deltar i. Vid särskilt försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i
redan vid den första förseelsen. Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagets erövrade poäng och målresultat annulleras.
Matchändring
Rätt till ändring av i FOGIS fastställd spelordning ska sökas hos Skånes FF i god tid, dock senast tio
dagar före den fastställda speldagen. Endast i särskilda undantagsfall kommer avvikelser från denna
regel att accepteras. Ansökan görs via ifyllbart formulär på Skåne FF:s hemsida där ny speldag,
spelplan och avsparkstid alltid ska anges. Seriematch får ej flyttas för deltagande i cuper, med
undantag för Svenska Cupen och DM. För ändring av match som sker efter fastställt spelprogram
debiteras ändringsavgift om 500kr för seniorer och 100kr för junior/ungdom.
Vid ändring senare än 10 dagar före fastställd speldag debiteras förhöjd ändringsavgift om 1000kr.
Ändringsavgiften gäller i de av Skånes FF domartillsatta tävlingarna för senior, motion, junior samt
pojkar 15–17 och Skåneserie pojkar 14. Detta gäller ej om match flyttas pga. match i Skåne FF:s eller
SvFF:s cuper. Ej heller om match flyttas av skäl som ex. deltagande i landskamper m.m.
Vid föreningsoenighet avgör Skåne FF:s disciplinnämnd när matchen ska spelas.
Det åligger alltid arrangerande förening att, utöver sedvanlig kallelse, omgående meddela gästande
lag och domarfunktionärerna godkänd ny speldag/tid och plats.
Matchbollar/bollkallar
I representationslagsserier för herrar division 4 och 5 ska fem godkända matchbollar användas.
I representationslagsserier för damer division 3–4 och herrar division 6 får fem matchbollar användas
om båda lagen är överens om detta före match-start. I övriga serier ska arrangerande förening
tillhandahålla två godkända matchbollar. Domare äger inte rätt att neka att match i ovan nämnda
divisioner genomförs med fem matchbollar om de tillhandahållna bollarna är reglementsenliga och
godkända. Bollställningar i erforderligt antal bör användas.
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Nolltolerans

Skånes FF har ”Nolltolerans” i distriktets serier.
Syftet med detta är att minska det fysiska och verbala våldet och skapa ett bättre
uppträdande i samband med fotbollsmatcher.
Ordet ”Fair Play” ska omsättas till aktiv handling vid matcher!
Nolltolerans gäller i alla skånska distriktsserier!
Nolltolerans gäller alla spelare, ledare, domare, funktionärer, föräldrar m.fl.
Nolltolerans gäller före match, under match och efter match!
För att skapa en gemensam värderingsgrund från knatte till senior har Skånes FF beslutat att
nedanstående direktiv, fritt från enskilda bedömningar, tolkningar och tillämpningar,
framöver ska gälla i våra skånska distriktsserier:
Skriker man något av nedanstående högt rakt ut i luften, efter att t ex. ha missat en målchans,
så skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare,
medspelare, ledare eller publik/åskådare
Ex på könsord som kommer att bestraffas: kuk, fitta, knulla, rövhål …
Ex på skällsord som kommer att bestraffas: blatte, svenne, hora, bög, neger …
Springer man omkring och använder nedanstående ord hela tiden, t ex när man missar en
passning, så skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en
motståndare efter att ha blivit fälld. Om man däremot förolämpar motståndaren genom att
säga; ”din djävul” skall det vara varning. Om man skriker en svordom högt rakt ut i luften
skall det vara varning.
Ex på svordomar som kommer att bestraffas: fan, helvete, djävlar…
Följande ska bestraffas med utvisning för grov förseelse och anmälas till disciplinnämnden
(DpN).
- allt fysiskt våld och alla former av hot mot domare.
- obscena eller kränkande gester riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
Spelares behörighet att delta i match
Endast spelare som är behörig i enlighet med SvFF:s Representationsbestämmelser får delta i match.
Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är behöriga att delta i match.
Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och flicklag. I av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m.
12 år får dock pojkspelare delta i flicklag. I pojklag upp tom 17 år får ett år äldre flickspelare delta utan
åldersdispens. Antalet överåriga flickor på plan i en pojkmatch får inte vara mer än hälften, dvs.
maximalt en spelare i 3 mot 3, två spelare 5 mot 5, tre spelare i 7 mot 7, fyra spelare i 9 mot 9 och fem
spelare i 11 mot 11.
Spelarförteckning (domarrapport)
Skånes FF tillämpar elektroniska domarrapporter från FOGIS i alla tävlingskategorier i distriktet.
Skriftlig spelarförteckning upptagande spelares och funktionärers för- och efternamn samt resultat ska
gemensamt undertecknas av domare och lagledare efter matchen. Genom undertecknandet av spelarförteckningen godkänner respektive lagledare innehållet vad avser uppgifter angående egna laget.
Detta inkluderar uppgifter om varningar, utvisningar etc. Endast personer som är upptagna på
spelarförteckningen äger rätt att befinna sig i det tekniska området. Om lagledare, tränare eller annan
avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken
ledare. Uppenbart skrivfel på domarrapporten medför inte att spelaren är obehörig.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren,
såvida inte särskilda skäl föreligger. Domaren ansvarar för att domarrapporterna omgående, inom 48
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timmar, efter genomförd match rapporteras i Fogis. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande,
inom ramen för Fogis, förvissa sig om att innehållet i inrapporterade domarrapporter överensstämmer
med de undertecknade spelarförteckningarna! Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens
slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till
Skåne FF:s Tävlingsavdelning. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler, exempelvis
vad det beträffar inlämnandet av komplett ifylld domarrapport från Fogis till domaren kan medföra
en straffavgift om högst 25.000kr.
Spelarlegitimationskort
Spelarlegitimation ska innehas av samtliga registrerade spelare fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller
15 år, vid spel i Skåne FF:s tävlingsverksamhet. Spelarförteckning i ett (1) exemplar samt spelarlegitimationskort i nummerordning, enligt spelarförteckningen, ska senast 30 minuter före match
inlämnas till domaren. Finns inte spelarlegitimationskort med ska annan fotolegitimation uppvisas för
att spel ska godkännas, dock utgår en avgift om 50kr/spelare för föreningen.
Beställning av spelarlegitimationskort görs direkt via ifyllbart formulär på skaneboll.se
Spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan person med ledarfunktion avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande antecknas som spelande ledare på spelarförteckningen.
Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig två varningar under tiden
från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska
utvisas. Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika
matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match som den
spelande ledaren är behörig att spela om inte annat framgår av detta kapitel.
Spelares matchutrustning
Lagen ska ha sina dräkter numrerade med nummer från 1 t.o.m. 100.
Spelplan
Matcher i distriktets tävlingar för representationslag ska spelas på gräs-, grus- eller konstgräsplan som
ska vara lägst 100x60 m och högst 110x75m. Skåne FF:s disciplinnämnd kan bevilja dispens om
särskilda skäl föreligger från dessa villkor för ett år i taget.
Speltid
Seniorlag, A-, B-lagsserier
Motion, herr
Motion, dam
16–19 år
15 år
13–14 år
10–12 år
8–9 år
6–7 år

2 x 45 min.
2 x 35 min.
2 x 25 min.
2 x 45 min.
2 x 40 min.
3 x 25 min.
3 x 20 min.
3 x 15 min. (enskild match)
4 x 03 min. (sammandrag 4 vid matcher)
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Spelform 9 mot 9
I de tävlingsklasser, 15 år och äldre, undantaget representationslagsserier för damer division 3 och herrar
division 4–6, den högsta nivån inom respektive tävlingskategori samt förbundets Skåneserier, där det
är tillåtet att anmäla 9 mot 9 lag gäller en frivilligt tvingande möjlighet att senast 48 timmar före
avspark meddela om spel enligt spelformen 9 mot 9. Har överenskommelse om spel 9 mot 9 träffats
skall matchen spelas som 9 mot 9, såvida inte bägge lagen är överens om 11 mot 11 spel på
matchdagen. I junior- och seniormatcher enligt spelformen 9 mot 9 rekommenderas planmåtten,
längden 80-90m x bredden 55-60m. Vid linjering på befintlig 11 mot 11 plan flyttas det ena målet fram
till straffområdeslinjen, varvid ett nytt straffområde och ny mittlinje linjeras upp eller markeras med
koner. Även de indragna sidlinjerna får markeras med koner eller motsvarande platta markeringar.
Tekniska området
Tekniskt område skall vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas.
I övriga distriktsserier tillämpas regeln om område finns markerat. Matcher får dock inte ställas in om
tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till Skåne FF:s disciplinnämnd.
Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker sig 1 meter på
varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska
området får inte understiga 8 meter. De personer som är uppsatta på spelarförteckningen ska befinna
sig inom gränsen för det tekniska området under match, med undantag för de spelare som värmer
upp och de personer som med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada.

Tilläggsbestämmelser för barn och ungdomsfotboll i Skåne
Administration i FOGIS
Seriematch får inte flyttas för deltagande i cuper, med undantag av UDM. Detta gäller dock inte under
cuphelgen. Lag har rätt till en spelledig dag mellan serie- och DM-match. I tävlingar som inte
domartillsätts av Skånes FF kan hemmalaget själv, efter överenskommelse med bortalaget, ändra
speldatum, avsparkstid eller anläggning i FOGIS.
Bollstorlekar
I matcher för spelare 6–9 år ska bollstorlek nr.3 användas. I matcher för spelare 10 till 13 år ska
bollstorlek nr.4 användas. I matcher för spelare 14 år och äldre ska bollstorlek nr.5 användas.
Förbud mot skruvdubbar
Spelare, som deltar i lag i åldersklasserna 14 år och yngre, får inte 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.
Spelarförteckning (domarrapport)
Skånes FF organiserar barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 8 år t.o.m.19 år enligt fastställda spelformer i
SvFF:s spelregler. De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7,
9 mot 9 och 11 mot 11 (se särskilda tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll).
Distriktsmästerskap i fotboll anordnas för åldersklasserna 14 (9 mot 9) respektive 16 år (11 mot 11).
Skånes FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis i alla
tävlingskategorier i distriktet. Båda lagen ska innan match skriva ut vardera ett exemplar från Fogis.
Domaren i matchen ska innan match be om att få kolla igenom båda lagens spelarförteckningar och
därefter lämna tillbaka förteckningarna till respektive ledare. I samtliga tävlingsmatcher 13 år och
äldre administrerade av Skånes FF ska hemmalaget senast 60 minuter efter avslutad match via SMS
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inrapportera slutresultatet. Detta sker enligt följande: Ange matchnummer mellanslag hemmamål
mellanslag bortamål (ex: 130301007 1 2) SMS skickas till 0730 – 126126
Gult kort - ”tidsbegränsad utvisning”
I samband med varning (gult kort) i spelformerna 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 (upp tom 17 år)
utvisas spelaren i fem minuter. Spelaren får återinträda i spelet vid första avblåsningen efter avtjänat
straff. Det åligger domaren att ta tiden samt att notera utvisningen på spelar-förteckningen med ett
”V”.
Spelare som blir varnad i spelformen 7 mot 7 får under utvisningstiden ersättas av annan spelare så
att det berörda laget spelar med fullt antal spelare på plan under den personliga utvisningstiden.
Skåne FF:s ”5-min-utvisningar” gäller inte i SvFF:s nationella serier.
Övriga utvisningar
Enligt SvFF:s Spelregler för barn- och ungdomsfotboll. För grov-, lindrig- och målchansutvisning ska
utvisad spelare stå över nästkommande match i samma tävling.

NATIONELLA SPELFORMER
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KOM IHÅG DATUM FÖR HÖSTENS SERIER
20/6
25/6
2/7
11/7
30/7

Föreningen meddelar Skånes FF eventuella nivåändringar i barnserierna 9-12år
Av- eller Nyanmälan av lag via pappersblankett till Skånes FF,
www.skaneboll.se/blanketter
Spelprogram till höstserierna blir klara och presenteras via Fogis och hemsidan
Sista dag för föreningen att tidsboka sina hemmamatcher i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från skaneboll.se alternativt via Fogis

DOMARRAPPORT TILL MATCH
Föreningarna ska till varje match lägga till domarrapporten (laguppställningen) i Fogis innan match.
Rapporten ska skrivas ut och tas med för att visa domaren i god tid innan match.
Detta gäller i samtliga tävlingar som Skånes FF administrerar från 9 år.

REGISTRERA RESULTAT
Hemmalaget ansvarar för att resultat från matcher rapporteras senast 30 minuter efter spelad match.
Rapporteringen kan antingen göras i Fogis eller via sms.
Skapa ett sms med matchnummer (mellanslag) hemmamål (mellanslag) bortamål.
Skicka smset till 073-126 126

FOTBOLLENS SPELA, LEK OCH LÄR
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll och
baseras bl a på Barnkonventionen och aktuell idrottsforskning. Syftet med FSLL är att alla
fotbollsföreningar ska ha en gemensam tanke med hur verksamheten för barn och ungdomar ska
bedrivas – en tanke som utgår från fem riktlinjer:
Fotboll för alla
Barns och ungdomars villkor
Fokus på glädje, ansträngning och lärande
Hållbart idrottande
Fair Play
Läs mer på www.svenskfotboll.se/fsll
Se riktlinjerna i Fotbollens Spela Lek och Lär som en inspiration till ett gott ledarskap för barn och
ungdomar. Tillsammans skapar vi en positiv matchmiljö på våra barn- och ungdomsmatcher. Tack
för din insats!
Tänk på att du är en viktig vuxen och en förebild. Vad du gör, säger och hur du bemöter
andra i fotbollsfamiljen är ofta avgörande för om barn och ungdomar har roligt, mår bra och
utvecklas
Låt alla spelare spela matcher. Till och med 9 mot 9 (upp till 14 år) rekommenderar SvFF att
alla spelare får spela lika mycket, att lagen varieras från match till match om föreningen har
flera lag i en ålder, att spelarna får turas om att starta matcherna och får ha olika roller och
positioner. I 11 mot 11 (15-19 år) bör alla spelare i matchtruppen spela minst halva speltid.
Alla spelare bör erbjudas matchspel, men intresse och utveckling kan påverka i vilket av
föreningens lag de spelar.
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Se matchen som ett inlärningstillfälle och gynna den långsiktiga utvecklingen genom att
uppmuntra och fokusera på ansträngning och försök mer än det kortsiktiga resultatet
Sätt individen i centrum bl a genom att ge varje spelare beröm och bekräftelse efter sina
förutsättningar
Stötta domaren i rollen som matchledare bl a genom att respektera domarens beslut
Verka för rent spel både på och utanför planen
Motverka all form av diskriminering och trakasserier
Låt spelarna ta egna beslut under spelet, ge i stället feedback exempelvis i pausen. Sträva
även efter att på andra sätt göra spelarna delaktiga i verksamheten.
Utgå från ett barnrättsperspektiv. Tänk på att barn och ungdomar inte är små vuxna
Bidra till ett långsiktigt hållbart idrottande genom att inte låta spelare delta i match vid
sjukdom eller skada
Beröm andra ledare och föräldrar som hjälper till att bidra till en positiv matchmiljö för barn
och ungdomar.
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VID SKADA PÅ TRÄNING ELLER MATCH
Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Fotbollförbundet omfattas av en idrottsförsäkring.
Den ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning eller match.
I din idrottsförsäkring ingår också tjänsten Råd och Vård för idrottsskador. Hit ringer du för att prata med
en fysioterapeut om hur du förebygger, behandlar och anmäler idrottsskador.
Fysioterapeuten gör en första bedömning på telefon och vid behov kan du i vissa fall ha rätt till vidare
bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare. I försäkringen ingår två besök till
fysioterapeut och ett besök till läkare.
Läs mer på https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/fotboll

All information om tävlingsbestämmelser, dispenser, matchändringar med mera finns på
Skånes Fotbollförbunds NYA hemsida www.skaneboll.se
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