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Ang. domare i träningsmatcher före seriestarten 2022 

 
Svenska Fotbollförbundets Domarkommitté har i samråd med SEF beslutat 
att uppmana föreningarna i Allsvenskan och Superettan, att sända in sina 
respektive program för uppgjorda träningsmatcher fram till seriestart. Detta 
skickas till Svenska Fotbollförbundet, Tävlingsavdelning per mejl 
tavling@svenskfotboll.se, senast fredagen den 14 januari 2021. Ange 
motståndare, spelplan (naturgräs eller konstgräs) och avsparkstid, då detta 
lägg upp i fogis.  
 
OBS! Inga matcher i svenska cupen ska anmälas. Till dessa matcher gör vi 
en speciell uttagning och dessa matcher är kända av oss.  
 
Avsikten är att bereda våra Elitdomare och Assisterande domare i 
Allsvenskan och Superettan bra möjligheter till träningsmatcher. Flera av 
domarna bor på platser där kvalificerade lag saknas, varför dessa domare på 
hemmaplan får för bristfällig matchträning. Genom att vi tillsammans 
bereder dem tillfälle att döma elitklubbarnas träningsmatcher, kan vi också få 
bättre matchtränade domare när serien startar.  
 
Tyvärr förekommer det att föreningar anmäler träningsmatcher där B-laget 
spelar eller merparten av laget består av B-lagspelare. Undvik detta så att en 
elitdomare inte åker en lång sträcka för att döma en B-match!  
 
När vi erhållit föreningarnas träningsmatcher tillsätter DK domare och 
assisterande domare i den utsträckning vi har möjlighet till, resterande 
matcher lämnas till respektive distriktsförbund. 
 
Domarens namn och hemort kommer att vara angivna på listan, varefter 
föreningen, i likhet med vad som förekommer i seriematcher, kallar domarna.  
 
Om matchen blir inställd, flyttad till annan dag eller till annat klockslag är det 
föreningens skyldighet att meddela domarna, samt SvFF på 
tavling@svenskfotboll.se.  
 
 
 

 Föreningar i Allsvenskan och 
Superettan  
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Vi vill som information meddela att elitdomarna som utgångspunkt har 
obligatorisk fortbildning den 29–30 januari. Vid dessa datum tillsätter vi inte 
några elitdomare.  
 
Tävlingsavdelningen önskar era uppgifter snarast, dock senast fredagen 
den 14 januari 2021 till Tävlingsavdelningen per mejl 
tavling@svenskfotboll.se   
 
Inkommer uppgifter senare överlämnas dessa i vissa fall till respektive 
distriktsförbund.  
 
Med vänlig hälsning  
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET  
Tävlingsavdelningen  
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