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TILLÄGG TILL SPELREGLER FÖR BARN- OCH UNGDOMSFOTBOLL SAMT
TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR BARN OCH UNGDOM
1. ÅLDERSBESTÄMMELSER FÖR JUNIORSPELARE
Spelare är junior till och med det kalenderår han fyller 19 år
2. ÅLDERSDISPENSER
Vid spel i cuper ges två generella dispenser. Det är dock cuparrangören som
avgör om dispenser tillåts i den egna tävlingen.
Överträdelse av dispensregeln kan medföra straffavgift.
3. FÖRENINGENS ANSVAR
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares,
ledares och supportrars uppförande i samband med och under match.
Ledare och spelare får inte, utan domarens medgivande, inleda diskussion med
domarna när dessa är kvar på planen eller på väg till omklädningsrummet. Inte
heller får annan än lagvärden eller matchinstruktören tillträdesrätt till domarnas
omklädningsrum förrän tidigast 20 minuter efter slutsignalen.
Arrangerande förening är skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken
samt att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp.
4. REGISTRERING
Alla spelare ska registreras genom föreningens inloggning i FOGIS,
personnummer är obligatoriskt. Detta för att ni ska kunna ta ut digital
matchrapport i FOGIS. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares
godkännande.
5. UNGDOMSFÖRSÄKRING
Försäkring omfattar alla ungdomar inom föreningar anslutna till SvFF, t o m den
31 mars det kalenderår de fyller 15 år.
Försäkringen belastar inte föreningen med någon extra kostnad.
6. REGISTRERING AV SPELARE
Spelaren ska fr.o.m. 1 april det kalenderår han/hon fyller 15 år registreras för viss
förening. Registreringen innebär bl. a att spelaren får delta i tävlingsmatcher och
att spelaren är registrerad för den förening genom vilken licens sökes. Nya
spelare under säsongen skall omgående registreras via föreningens inloggning i
FOGIS. Första gången spelaren ska registreras måste spelaren och spelarens
vårdnadshavare skriva under ett intyg som ger föreningen rätt att ansöka om
registrering för spelaren. Vi ber Er ta del av Sv FF:s Representationsbestämmelser
från vår hemsida: http://angermanland.svenskfotboll.se/tavlingskalender/
7.

SPELÅR - SPELTERMIN - LICENSÅR
Spelåret: omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Spelåret indelas i tre terminer, omfattande perioderna 1 mars - 30 juni,
1 juli - 31 oktober samt 1 november - 28 februari.
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Licensåret omfattar perioden 1 april - 31 mars.
8. NATIONELLA TÄVLINGAR
Förening får ordna tävling endast efter tillstånd. För nationella tävlingar med
enbart svenska lag, beslutar arrangerande förenings SDF om tillstånd. Ansökan
ska göras på fastställt formulär och åtföljas av i förekommande fall fastanställd
avgift samt ska ha inkommit till berört SDF senast två månader före tävlingens
början. Tävling som arrangeras av förening och som avser spelare t.o.m. 17 år får
ordnas endast under perioderna den 1 oktober- 1 maj, den 1 juni-25 augusti eller
sammanhängande helgdagar.
Innan lag utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling
under tiden den 15 april-30 april, Kristihimmelsfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m.
söndag, den 1 juni-15 juni, den 15 augusti-25 augusti samt den 1 oktober-15
oktober), krävs godkännande från berörda föreningars distriktsförbund. Sådant
godkännande ska medfölja tillståndansökan till SDF.
Turnering för spelare 9 år och yngre får arrangeras endast inom
distriktet/närområdet (=distriktsgränsområdet).
Förening vars lag deltar utan tillstånd medför dubbel avgift.
Påminnelseavgift på 100:- då betalning ej inkommit i samband med ansökan.
För tävlingar i 7-manna fotboll (t o m 12 år) eller i övriga tävlingar med deltagare
från endast ett distrikt, beslutar SDF-styrelse om tillstånd.
Enskilt SDF kan besluta att förening som avser att delta med ett eller flera lag i
tävling, som gäller spelare över 9 år och som arrangeras i annat distrikt, ska ha
sitt SDF:s tillstånd därtill.
SDF har rätt att ge tillstånd för turnering gällande spelare 9 år och yngre att
spelas under andra perioder än vad som sägs ovan.
Ansökan om tillstånd ska göras på fastställt formulär och åtföljas av föreskriven
avgift. Se punkt 9
9. TILLSTÅND
Tillstånd för deltagande i och anordnande av tävling sökes alltid vid
nedanstående tillfällen.
1. Deltagande i tävling utanför distriktet
Ansökan till ÅFF på blankett T1 senast en månad före första match.
Avgift 200 kr/lag till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 – 6787.
2. Arrangerande av tävling omfattande lag endast från egna distriktet
Ansökan till ÅFF på blankett T2 senast en månad före första match.
Avgift 300 kr till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 - 6787 .
3. Arrangerande av tävling omfattande lag från andra distrikt
Ansökan till ÅFF på blankett T3 senast en månad före första match.
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Godkännande från berörda föreningars distriktsförbund ska medfölja ansökan.
Avgift 400 kr till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 – 6787.
4. Vänskapsmatch i Sverige mot utländskt lag
Ansökan till ÅFF på blankett T4 senast en månad före match med uppgift om
matchdag, speltid och spelort.
Avgift 200 kr/lag till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 – 6787.
5. Arrangerande av turnering med utländska lag
Ansökan till ÅFF på blankett T5 senast en månad före första match.
Deltar utomeuropeiska lag, ska tillståndsansökan åtföljas av turnerings
föreskrifter på engelska för vidare befordran till FIFA för godkännande.
Avgift 400 kr till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 – 6787
6. Deltagande utanför Sverige i internationell tävling
Ansökan till ÅFF på blankett T4 senast en månad före första match
Avgift 200 kr/lag till ÅFF pg 13 24 32 – 6 eller bg 725 – 6787
7. ÅFF kan om särskilda skäl föreligger neka lag att delta i nationell eller
internationell turnering eller match.
8. Vid påminnelse tillkommer en avgift på 100,9. Ej sökt tillstånd medför dubbel tillståndsavgift.
10. TVÅ LAG I SAMMA DIVISION
Fritt att flytta spelarna mellan lagen om man har fler lag i samma division.
11. KALLELSE AV GÄSTANDE LAG
För ungdomsserier skall arrangerande förening ALLTID meddela gästande lag
och funktionärer tid och plats för match senast fyra dagar i förväg (t ex onsdag
före söndagsmatch).
12. SISTA SPELDAG
Angivet speldatum är sista speldag för omgången. Om lagen inte kommer överens
om speldag inom denna tid gäller angivet datum som speldag. För ändring av
ordinarie speldag gäller generellt:
- match ska spelas så snart det är möjligt
- match får inte flyttas från våromgång till höstomgång
- match måste spelas före seriens sista omgång
- i serier som ÅFF tillsätter domare i tas en avgift ut på 300:-, av den förening som
förorsakar matchändringen
13. ÄNDRING AV MATCHDAG I SERIER DÄR DOMARE ÄR TILLSATT.
Om ÅFF tillsätter domare måste ändring av matchdag ansökas skriftligen till ÅFF:s
kansli senast fyra dagar före matchdag. Inga matcher får flyttas från våren till hösten.
Inga matcher får flyttas efter sista omgången. Om någon match inte är spelad inom
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utsatt tid och TK inte givit sitt godkännande ålägges arrangerande förening att till ÅFF
erlägga 300 kronor.
13b MATCHÄNDRING P.G.A. SPELARES KALLELSE TILL DISTRIKTSMATCH
För matchändring på grund av spelares kallelse till landskamp, distriktsmatch m.m.
eller förberedelse till sådan match gäller följande:
- Förening, vars spelare utsetts att deltaga i landskamp (motsvarande), kan efter
framställning få med landskampen (motsvarande) eller förberedelser till denna
kolliderande tävlingsmatch flyttad.
- Framställning om ändrad speldag ska ha inkommit till TK inom 4 dagar från
det att spelaren kallats.
- För att få match ändrad i annan åldersgrupp än spelaren tillhör, åvilar det
föreningen att styrka, att spelaren varit ordinarie i laget de tre senaste omgångarna.
15. NUMRERING AV SPELARE
Lagen ska ha sina spelare numrerade. Lagkaptenen ska bära armbindel.
16. BENSKYDD - SKRUVDOBBAR
Benskydd är obligatorisk vid all ungdomsfotboll. Skruvdobbar får endast
användas i div 1 och div 2
17. UPPVÄRMNINGSBOLLAR
Hemmalaget ansvarar att det finns 5 välpumpade bollar till gästande lag.
18. MATCHBOLLAR
Vid varje match ska arrangerande förening tillhandahålla 3 matchbollar.
19. DRYCK
Lagen svarar själva för dryck i samband med match.
20. WALK OVER (WO)
I div 1 t.o.m. div 6: Vid en lämnad walk over förlorar föreningen matchen
med 3-0, samt ersätter motståndaren med 1 000 kronor och ÅFF med 1 000 kronor.
Vid ytterligare lämnad walk over gäller samma påföljd men ersättningen till ÅFF
ökar med 1 000 kronor varje gång.
Förening som lämnar återbud till match senare än 24 timmar före fastställd
speldag och speltid måste lämna walk over, om inte motståndaren medger
matchändring. Undantag är för match som måste uppskjutas på grund av
väderförhållande eller planförhållande eller att matchen avbryts av domare där
gäller: att nytt datum måste meddelas ÅFF senast 3 dagar efter ordinarie speldag.
Vid försent meddelande tar ÅFF ute en förseningsavgift om 500:21. UTESLUTNING
Lag som utesluts eller drar sig ur påbörjad serie ersätter de lag i serien som man mött
en gång och då på hemmaplan med 1 000 kronor och ÅFF med 1 000 kronor.
22. ACKUMULERING AV VARNING
Gäller all tävlingsfotboll i div 1 och div 2
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23. MATCHRAPPORT
Matchrapporten för serier där föreningarna själva tillsätter domare, ska före match tas
ut i 3 ex och överlämnas till domaren, efter match tar man tillbaka 1 ex undertecknat
av domare och ledare, som föreningen måste förvara hela säsongen och som mot
begäran skickas in till ÅFF. För serier där ÅFF tillsätter domare, är det domarens
ansvar att lägga in alla händelser i FOGIS.
Resultat ska direkt efter match rapporteras via SMS till telefon 0730-126 126. Skriv
matchnummer H B (ex. 220101023 3 2). Matchresultat som ej inkommit före seriens
sista match våren/hösten kommer att registreras som 0-0 och ingen poäng.
OBS! Matchrapport i all ungdomsfotboll ska vara uttagen från FOGIS därför måste
alla spelare registreras i programmet.
24. KVAL TILL U 17 ÅR OCH U 19 ÅR
SvFF tilldelar varje år distriktet ett visst antal platser i ovanstående tävlingar. Om
fler lag på hösten anmäler sig till tävlingarna än antalet tilldelade platser, måste
Kvalspel genomföras. I kvalet skall spelarnas ålder vara överensstämmelse med
Åldersbestämmelserna för det kommande årets tävling. Kvalet spelas i serieform
eller cupform beroende av antal anmälda lag.
25. UNGDOMS-DM UTOMHUS - DELTAGANDE
Förening som i seriespelet deltagit med två lag i samma division, kan i DM
antingen delta med två lag (med samma spelare som i seriespelet) eller ett lag
(med spelare från båda lagen)
Spelare upp till gällande åldersgrupp äger rätt att medverka
Kombinerade lag från seriespelet får delta i DM
Inga dispenser gäller i DM.
Lag som drar sig ur efter genomförd lottning betalar 1 000:- till ÅFF och 1 000:- till
poolarrangören (före genomförd lottning 1 000:- till ÅFF)
26. UNGDOMS-DM INOMHUS - DELTAGANDE
Samma bestämmelser gäller som i DM utomhus
27. FÖRLÄNGNING I DM ELLER CUPSPEL
Om matcher vid full tid är oavgjord tillgrips förlängning på 2x15 minuter för
juniorer 19 år och på 2x10 minuter i övrig ungdomsfotboll.
Har matchen ändå ej avgjorts, tillgrips straffsparkstävling enl. FIFA:s regler.
Vid poolspel gäller särskilda bestämmelser
28. DOMARE
Alla ungdomsmatcher ska dömas av lägst föreningsutbildad domare. Namn på
alla utbildade domare finns på vår hemsida. För att vara behörig
föreningsdomare måste man genomgått utbildning senast föregående säsong. En
genomgången föreningsdomarutbildning är giltig i två år.
I DM ska domare tillsättas av DK
I div. 1 tillsätts domare om det finns tillgång.
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29. SPECIELLA REGLER VID DIVISIONSSPEL
Efter att en spelare har spelat i högre division än den man ursprungligen tillhör
eller om man har spelat seniorfotboll kan man flytta tillbaka till den serie man
tillhör men ej lägre än till denna. För målvakt gäller att man kan flytta ner till
serien under den man tillhör.
30. DIVISIONSSPEL
Ungdomsserierna genomförs enligt s.k. Divisionsspel och inte efter åldersklasser.
För varje division finns dock rekommenderad ålder enligt
Div 1
upp till 19 år
Div 2
rekommenderad ålder 15 år
Div 3
rekommenderad ålder 14 år
Div 4
rekommenderad ålder 13 år
Div 5
rekommenderad ålder 12 år
Div 6
rekommenderad ålder 11 år
Div 7
rekommenderad ålder 10 år
31. REGLER FÖR 9-MANNAFOTBOLL i 11-MANNASERIER
gäller endast för lag som är godkänd för 9-manna)
9-mannafotboll spelas enligt FIFA:s regler och Ångermanlands Tävlingsreglemente
för 11-mannafotboll.
Lag som vid anmälan av lag ansökt att få spela 9-manna, och vid enstaka matcher
får ihop tillräckligt med spelare, måste vid kallelse till match komma överens
med motståndare om att få spela 11-manna vid det tillfället.
Om ett lag som ej anmält sig till 9-mannaspel vid anmälan, har rätt att vid enstaka
matcher, efter överenskommelse mellan lagen spela 9-manna när man ej får ihop lag.
32. MATCHVÄRD
Det ska finnas minst två matchvärdar per match i alla ungdomsserier, dessa ska bära
väst och deras uppgifter är att ta emot domaren, stötta domaren och se till att alla
ledare och publik uppträder enligt föreningens policy.
33. FÖRBUD MOT ATT KORA SEGRARE I BARNTÄVLINGAR
Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte
heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller
marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda
matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen.
I cuper och turneringar med internationellt deltagande gäller förbudet
enligt första stycket endast i tävlingar för spelare t.o.m. 11 år.1
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Undantaget i andra stycket gäller till och med den 31 december 2019.

