Tävlingsbestämmelser 2022 Dalarna

2 kap. – Tävlingens genomförande
1§

Förbundsserier
Förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, Ettan samt div. 2 och 3 herrar samt
OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, kval till dessa tävlingar, undantaget div.
1, damer, anordnas och administreras av SvFF. Inom ramen för detta fastställer
SvFF seriesammansättning och spelordning av förbundsserierna.

2§

Distriktsserier m.m.

2.1

Allmänt
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av distriktsserierna.
Inom ramen för detta fastställer SDF seriesammansättning och spelordning för
distriktsserierna, med iakttagande av vad som föreskrivs om barn- och
ungdomsfotboll i 1 kap. 1 § ovan.

2.2

Barn- och ungdomsfotboll
Slutsegrare får inte koras i av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.
Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat.
Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens webbsida, eller på annat
sätt, publicera matchresultat eller tabeller.
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina
distriktstävlingar för barn- och ungdomar. Beviljad dispens överförs automatiskt
till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella
tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för
överåriga.
Underårig spelare som till följd av beslut om åldersbestämning (meddelat av
Migrationsverket under innevarande säsong) blir obehörig, har rätt att delta i
lagets resterande matcher under innevarande säsong, såvida SDF inte beslutar
annat. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (dock
inte SM-tävlingar).

2.3

Distriktsövergripande tävlingsverksamhet
Om två eller flera SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet och
inte kan komma överens om seriesammansättning eller gemensamma
tävlingsregler, får berört SDF hänskjuta frågan till SvFF:s TK som har rätt att
fastställa vilken seriesammansättning eller vilka regler som ska gälla i berörd
distriktstävling.
Beträffande förenings rätt att delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, se 3 kap.
1 § tredje stycket TB.

2.4

Tävlingsjury
SDF som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att en
tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden inom ramen för
tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen.
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och möjlighet
att överklaga tävlingsjuryns beslut.
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3§

IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse krävs
Förbundsstyrelsens godkännande enligt SvFF:s stadgar.
Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till
IdrottsAB ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den 31 december.
IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör.
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.
Förenings ansökan om att kommande säsong återföra sin plats i tävling från
IdrottsAB till föreningen ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den
15 mars. Sådan ansökan prövas av SvFF:s TK.

4§

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.

5§

Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden 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 enligt seriemetoden med deltagande av högst sex lag kan
tävlingsstyrelsen besluta att lagens inbördes resultat ska vara avgörande som
första alternativ vid lika poängställning.
Om match i tävling enligt utslagsmetoden 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, efter en paus om fem minuter, utsträckas med en förlängning om 2 x
15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10 minuter i ungdomsmatch. I
förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte mellan lagen ske med omedelbar
verkan. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

6§

Mästerskapstävlingar m.m.
Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan gäller som tävling om svenskt
mästerskap (SM). Segrande lag i Allsvenskan respektive OBOS Damallsvenskan
utses till Svenska Mästare. Segrande lag i SM Beach Soccer, damer och herrar,
utses till Svenska Mästare.
SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, dam och herr, SM Flickor 17 (F17),
SM Pojkar 17 (P17) samt SM Pojkar 19 (P19).
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7§

Priser i tävlingar

7.1

Allmänt
Respektive lag erhåller en plakett till föreningen och 22 medaljer till spelare och
ledare enligt förevarande bestämmelse. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka om ytterligare medaljer till
berättigade spelare. Ytterligare medaljer erhålls i förekommande fall mot
betalning. 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.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis
presentkort, får inte förekomma i tävlingar för underåriga spelare.

7.2

Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan
I Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan erhåller lag 1 guldplakett och guldmedaljer. Lag
2 silverplakett och stora silvermedaljer, Lag 3 silverplakett och små silvermedaljer samt
fjärde lag bronsplakett och bronsmedaljer.
Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av Lennart
Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken. Berättigade spelare i segrande förening
erhåller RF:s mästerskapstecken.
Segrande förening i OBOS Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning i och miniatyr av
Kronprinsessan Victorias pokal samt RF:s mästerskapstecken. Berättigade spelare i
segrande förening erhåller RF:s mästerskapstecken.

7.3

Övriga förbundsserier
I övriga förbundsserier erhåller Lag 1 silverplakett och stora silvermedaljer.

7.4

Distriktsserier
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
I junior-DM får segrande lag 16 st. guldmedaljer och tvåan 16 st. silvermedaljer
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll

7.5

Fråntagande av priser m.m.
Förening som nedflyttats i seriesystemet till följd av att föreningen, inom ramen
för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter,
matchfixning, eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende
ska fråntas sin placering i tävlingen och i förekommande fall de priser som
tilldelats föreningen och spelarna. Förbundsstyrelsen får därutöver fastställa
övriga tävlingsadministrativa konsekvenser till följd av att föreningen fråntagits
sin placering i tävlingen, inklusive men inte begränsat till eventuell rätt att delta i
internationella klubbtävlingar.

8§

Sammansättning förbundsserierna
Allsvenskan består av 16 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk mästare.
Lag 14 spelar kval till Allsvenskan. Lag 15-16 flyttas ned till Superettan.
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Superettan består av 16 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till Allsvenskan.
Lag 3 spelar kval till Allsvenskan. Lag 13-14 spelar kval till Superettan. Lag 1516 flyttas ned till div. 1.
Ettan består av 16 lag i två seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Superettan. Lag 2
spelar kval till Superettan. Lag 13 spelar kval till Ettan. Lag 14-16 flyttas ned till
div. 2, herrar.
Div. 2, herrar, består av 14 lag i sex seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Ettan.
Lag 2 spelar kval till Ettan. Lag 12 spelar kval till div. 2, herrar. Lag 13-14 flyttas
ned till div. 3.
Div. 3, herrar, består av 12 lag i tolv seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div. 2,
herrar. Lag 2 spelar kval till div. 2, herrar. Lag 9 spelar kval till div. 3, herrar.
Lag 10-12 flyttas ned till div. 4, herrar.
Om det föreligger synnerliga skäl, t.ex. till följd av att den föreslagna
sammansättningen av en seriegrupp i div. 3, herrar, skulle medföra
extraordinärt långa reseavstånd för de deltagande lagen, får seriegruppen delas
upp i två sexlagsgrupper. De deltagande lagen möter då varandra vid fyra
tillfällen. En sådan uppdelning av en seriegrupp förutsätter att minst två
tredjedelar av de tolv lagen ställer sig bakom att seriegruppen delas upp.
I händelse av att en seriegrupp delas upp enligt ovan fastställer SvFF:s TK
tävlingsformat för att avgöra vilket lag som flyttas upp till div. 2, herrar, vilket
lag som spelar kval till div. 2, herrar, vilket lag som spelar kval till div. 3, herrar,
samt vilka lag som flyttas ned till div. 4. SvFF:s TK fastställer även övriga
tävlingsmässiga konsekvenser.
Från div. 4, herrar, flyttas 36 lag upp till div. 3, herrar med fördelningen 8
uppgångar för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland,
Medelpad, Hälsingland och Gestrikland, 10 uppgångar för Stockholm,
Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Örebro Län, Dalarna och
Gotland samt 18 uppgångar för Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge,
Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland. 36 lag från div. 4, med
samma antal platser per landsdel som ovan, spelar kval till div. 3, herrar.
OBOS Damallsvenskan består av 14 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk
mästare. Lag 12 spelar kval till OBOS Damallsvenskan. Lag 13-14 flyttas ned till
Elitettan.
Elitettan består av 14 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till OBOS
Damallsvenskan. Lag 3 spelar kval till OBOS Damallsvenskan. Lag 12-14 flyttas
ned till div. 1, damer.
Div. 1, damer, består av 12 lag i sex seriegrupper. Lag 1 spelar kval till Elitettan.
Lag 6 spelar kval till div. 1, damer. Lag 7-12 flyttas ned till div. 2, damer.
Fr.o.m. säsongen 2023 består div. 1, damer, av 14 lag i tre seriegrupper. Lag 1
flyttas upp till Elitettan. Lag 12-14 flyttas ned till div. 2, damer.
Från div. 2, damer, flyttas 9 lag upp till div. 1, damer, med fördelningen 2
uppgångar för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Ångermanland,
Medelpad, Hälsingland och Gestrikland, 3 uppgångar för Stockholm,
Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland, Örebro Län, Dalarna och
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Gotland samt 4 uppgångar för Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge,
Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland.

9§

Sammansättning distriktsserierna
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Sammansättning av distriktets serier fastställs av Representantskapsmötet, eller
av Representantskapsmötet utsett distriktsorgan.
Om förening, som deltar med flera lag i samma division i senior- och
ungdomstävling, före seriestart drar ur ett lag avgör Tävlingsstyrelsen vilket lag
som skall utgå. Ett sådant beslut skall i första hand tas med beaktande att
bibehålla så många lag som möjligt i de aktuella serierna.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.
Sista datum för förändringar och seriesammansättning för seniorer
Förändringar i seriesammansättningen skall inte göras om mindre än 20 dagar
återstår till seriestart i aktuell serie. Detta gäller både damer och herrar.
Undantag för fyllande av vakanser i de lägsta serierna kan göras under
förutsättning att inget lag i beslutas seriesammansättning flyttas till annan serie.
Ett sådant undantag kan bara ske fram till 7 dagar före seriestart i aktuell serie.
Upp- och nedflyttningsbestämmelser
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Notera att Farmarklubbar jämställs med U-lag (Se under Begrepp) i
nedanstående bestämmelser.
Om seriesegrare avstår uppflyttning till SvFF:s serier, Regionala serier och
Dalarnas FF egna serier gäller följande:
Laget räknas som nedflyttningslag i berörd serie och flyttas ner till underliggande
division kommande säsong.
Undantag: Avstår seriesegrare i lägsta divisionen uppflyttning kan laget anmälas
till den divisionen kommande säsong.
Anmärkning:
Om inget lag i berörd serie vill ersätta seriesegraren kan TK i divisioner med fler
serier utse ersättande lag i enlighet med Kap 2 § 29
SENIORSERIER HERRAR
Division 4: En serie med 12 lag
Segrande lag uppflyttas till division 3. Laget på 2:a plats deltar i kvalspel om en
plats till division 3 enligt den gruppindelning som anges i TB 2020. Erforderligt
antal lag, dock minst 2 och maximalt 4, nedflyttas för att bereda plats för
eventuellt nedflyttade lag från division 3 samt uppflyttade lag från division 5.
Anmärkning:
Avstår ett lag uppflyttning eller kvalspel till division 3 ersätts laget av det därefter
bäst placerade laget i serien.
Division 5: En serie med 12 lag
Segrande lag och lag 2 uppflyttas till division 4. Uppstår vakans i division 4
uppflyttas ytterligare lag utan kvalspel.
Erforderligt antal lag, dock minst 2 och maximalt 4, nedflyttas, för att bereda
plats för nedflyttade lag från division 4 samt uppflyttade lag från division 6.
Anmärkning:
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Om behörigt lag avstår uppflyttning ersätts ett sådant lag av nästa behöriga lag i
serien.
Detsamma gäller även när ett U-lag inte kan uppflyttas
Division 6: 2 serier x 10 lag
Segrande lag i respektive serie uppflyttas till division 5. 2:orna i respektive serie
kvalspelar om minst 1 plats i division 5.
OBS!
Om 3 lag nedflyttas från division 3 och 1 lag går upp till division 3 uppflyttas
endast 2 lag (seriesegrarna) till division 5.
Erforderligt antal lag, dock minst 2, nedflyttas för att bereda plats för nedflyttade
lag från division 5 samt uppflyttade lag från division 7. Nedflyttade lag fördelas
jämnt mellan serierna. Vid ojämnt antal lag särskiljs lagen enligt de
bestämmelser som gäller för placering i serie (poäng, målskillnad, gjorda
respektive insläppta mål) i förhållande till antalet spelade matcher i respektive
serie.
Anmärkning:
Om behörigt lag avstår uppflyttning ersätts ett sådant lag av nästa behöriga lag i
berörd serie. Detsamma gäller även när ett U-lag inte kan uppflyttas
Kval till division 5:
Kvalspelet genomförs i enlighet med TB Kap 2 § 11
2:orna i respektive serie kvalspelar om minst en 1 plats i division 5 enligt
följande:
Match 1: 6 Södra - 6 Norra
Match 2: 6 Norra – 6 Södra
Anmärkning:
Om behörigt lag avstår deltagande i kvalspel ersätts laget av nästa behöriga lag i
berörd serie. Detsamma gäller även när ett U-lag p.g.a. A-lagets
divisionstillhörighet inte kan uppflyttas. Om ett kvalsegrande lag inte kan eller
avstår uppflyttning ersätts laget av det förlorande kvallaget. Avstår eller kan inte
detta kvallag uppflyttas uppstår vakans i division 5 (se tilläggsbestämmelser)
Division 7: Erforderligt antal serier med minst 6 lag i varje serie
Segrande lag i respektive serie uppflyttas till division 6. Uppstår vakans i division
6 uppflyttas bästa tvåan enligt de bestämmelser som gäller för placering i serie
(poäng, målskillnad, gjorda respektive insläppta mål) i förhållande till antalet
spelade matcher i respektive serie.
Anmärkning:
Om behörigt lag avstår uppflyttning ersätts ett sådant lag av bästa behöriga lag i
berörd serie. Detsamma gäller även när ett U-lag inte kan uppflyttas
OBS: Kombinerade lag kan inte uppflyttas till division 6.
Allmänna tilläggsbestämmelser för herrserier:
Deltagande U-lag skall tillåtas avancera i seriesystemet dock högst till division 4
samt högst delta i divisionen under A-laget. I division 7 får en förenings A- och Ulag inte delta i samma serie.
Uteslutet och tvångsnedflyttat lag räknas som nedflyttningslag liksom lag som
inte påbörjar eller avbryter pågående seriespel. Om vakans uppstår i närmast
högre division skall lag uppflyttas enligt TB Kap 2 § 29
SENIORSERIER DAMER:
Division 3:
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En serie med 10 lag
Segrande lag uppflyttas till division 2. Erforderligt antal lag, dock minst 2 lag,
nedflyttas till division 4.
Division 4:
X antal lag med minst 6 lag och max 11 i varje serie
1 serie: Seriesegrarna och lag på andra plats uppflyttas till division 3.
2 serier: Seriesegrarna flyttas upp till division 3.
3 eller fler serier: Seriesegrarna spelar kval om 2 platser till division 3.
Anmärkning: Om behörigt lag avstår uppflyttning ersätts laget av nästa
behöriga lag i berörd serie. Detsamma gäller även när ett U-lag p.g.a. A-lagets
divisionstillhörighet inte kan uppflyttas.
OBS! Kombinerade lag kan inte uppflyttas till division 3
Allmänna tilläggsbestämmelser för damserier:
Deltagande U-lag skall tillåtas avancera i seriesystemet dock högst till division 2
samt högst delta i divisionen under A-laget.
Uteslutet och tvångsnedflyttat lag räknas som nedflyttningslag liksom lag som
inte påbörjar eller avbryter pågående seriespel. Om vakans uppstår i närmast
högre division skall lag uppflyttas enligt TB Kap 2 § 29.
10 §

Kval till förbundsserierna

10.1

Allmänt
Kvalspelens gruppindelningar och spelordningar fastställs av SvFF:s
Tävlingsutvecklingskommitté.
Kval till Allsvenskan
Lag 14 i Allsvenskan spelar kval mot lag 3 i Superettan.
Kval till Superettan
Lag 13 och 14 i Superettan spelar kval parvis mot lag 2 i Ettan om två platser i
Superettan.
Kval till OBOS Damallsvenskan
Lag 12 i OBOS Damallsvenskan spelar kval mot lag 3 i Elitettan.
Kval till Elitettan
Lag 1 i div. 1, damer, spelar kval parvis. De tre segrande lagen flyttas upp till
Elitettan.
Fr.o.m. säsongen 2023 genomförs inget kval till Elitettan.
Kval till div. 1, damer
Lag 6 i div. 1, damer, spelar kval parvis om tre platser i div 1, damer.
Fr.o.m. säsongen 2023 genomförs inget kval till div, 1, damer.
Kval till Ettan
Lag 2 i div. 2, herrar, spelar kvalomgång 1 i två geografiskt fastställda
trelagsgrupper. Respektive gruppsegrare går vidare till kvalomgång 2. Övriga lag
i kvalspelet går inte vidare och är därmed behöriga till div. 2, herrar,
nästkommande säsong.
Därefter spelar de två segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på 13:e plats
placerade lagen i Ettan om två platser i Ettan.
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De trettondeplacerade lagen i Ettan tillkommer i kvalomgång 2. Varningar och
eventuell avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras därmed
mellan kvalomgång 1 och 2 i enlighet med 5 kap. 9 § fjärde stycket TB.
Kval till div. 2, herrar
Lag 2 i div. 3, herrar, spelar kvalomgång 1 parvis mot övriga lag 2 i div. 3. i
Därefter spelar de sex segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på 12:e plats
placerade lagen i div. 2, herrar, om sex platser i div. 2.
De tolfteplacerade lagen i div 2, herrar, tillkommer i kvalomgång 2. Varningar
och eventuell avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras därmed
mellan kvalomgång 1 och 2 i enlighet med 5 kap. 9 § fjärde stycket TB.
Kval till div. 3, herrar
36 kvallag från div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 på så sätt att 12 kvalgrupper
om fyra lag bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas respektive
gruppsegrare till div. 3, herrar.
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF, och genomförs enligt
följande:
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för
div. 3-laget 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.
Vid händelse av att inget av de två lag som ska mötas i den sista omgången i
kvalgruppen har möjlighet att kvalificera sig för spel i div. 3, får SvFF:s TK –efter
skriftlig framställan från behöriga firmatecknare för de båda föreningarna –
besluta att matchen inte ska spelas. Sådant beslut medför inte att lagen ska
anses ha lämnat w.o., utan lagens tidigare resultat i kvalgruppen kvarstår.
Förening som omfattas av beslut att ställa in sista matchen i kvalgruppen anses
därmed ha frånsagt sig möjligheten att tilldelas eventuell vakant plats som
uppstår i div. 3.
10.2

Kvalmetod i kval till Ettan
Kvalomgång 1
Varje lag spelar en match mot varje annat lag enligt seriemetoden. 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 tävlingens 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. Om placering inte kan avgöras enligt
ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal gjorda mål)
för kvallag från samma serienivå. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen
genom lottning av SvFF:s TK.
Kvalomgång 2
Kvalomgång 2 genomförs via kvalmetod enligt 2 kap. 10.4 §.
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10.3

Kvalmetod i kval till div. 3, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden.
Efter oavgjord match genomförs straffsparkstävling enligt spelreglerna.
Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen.
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. Vid oavgjord
match är resultatet i straffsparkstävlingen avgörande. Om placering inte kan
avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad,
antal gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag från olika
serienivåer gäller i sådant fall att laget från den högre divisionen betraktas som
”bästa”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.

10.4

Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier
Kvalet genomförs enligt utslagsmetoden via dubbelmöte hemma – borta.1
Har avgörande inte skett efter den andra matchens ordinarie speltid förlängs
matchen med 2 x 15 minuter. Om inget eller lika antal mål gjorts i förlängningen
avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt spelreglerna.

11 §

Kval till distriktsserier
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Kval där två lag deltar:
Kvalet spelas 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 ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 15 minuter.
Har matchen inte avgjorts utsträcks speltiden med ytterligare 15 minuter. Mål
på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
Kval där fler än 2 lag deltar: Genomförs enligt seriemetoden.
Notera: Resultatet från straffsparksläggningen, som genomförs i enlighet med
de föreskrifter som delges berörda föreningar, ersätter den skiljematch på
neutral plan som anges i TB för avgörande av serieplacering (TB Kap 2 § 9)

12 §

Anmälan av lag till tävling
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Anmälan sker efter inbjudan till respektive tävling.
Förening kan i lägsta divisionerna för damer och herrar delta med både A- och
U-lag under förutsättning att lagen deltar i olika seriegrupper.

I kvalmatcher t.o.m. den 31 december 2021 gäller, i enlighet med 2 kap. 10.5 § TB 2021, att om poäng
och målskillnad är lika efter andra matchen räknas mål på bortaplan dubbelt.
1
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Vid anmälan skall anges den person som är tävlingsansvarig inom föreningen.
Om inte sådan person anges gäller att föreningens ordförande har den
funktionen.
För att en anmälan ska godkännas måste föreningen ha fullgjort sina
ekonomiska skyldigheter mot DFF.
Detta gäller inte föreningens ungdomslag.
Om en huvudklubb i ett farmarklubbsavtal avser att ingå eller redan har ett avtal
med en farmarklubb i samma division ska detta anges när huvudklubben
anmäler sig till seriespel
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling 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
berört SDF.
Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS
Damallsvenskan – div. 1, damer, ska göras via FOGIS senast den 15 november.
Anmälan till deltagande i distriktsserie ska göras vid datum som fastställs av
berört SDF.
13 §

Serieavgift
Förening är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i
förbundsserie.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Serieavgifter fastställs av Styrelsen och framgår av inbjudan.
Serieavgiften i seriespel för senior och junior är differentierad enligt följande:
Lag 1: Fastställd serieavgift för berörd serie.
Lag 2: 1,5 x fastställd serieavgift för berörd serie.
Lag 3 och fler: 2 x fastställd serieavgift för berörd serie.
Den del av den höjda serieavgiften för lag 2 eller fler som överstiger fastställd
serieavgift skall återbetalas till föreningen för de lag som fullföljt seriespelet.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen
Allsvenskan 70 000 kr
Superettan 34 000 kr
Ettan 16 000 kr
Div. 2, herrar, 13 000 kr
Div. 3, herrar, 6 000 kr
OBOS Damallsvenskan 19 000 kr
Elitettan 13 000 kr
Div. 1, damer, 6 000 kr
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Serieavgifter fastställs av Styrelsen och framgår av inbjudan.
Serieavgiften i seriespel för senior och junior är differentierad enligt följande:
Lag 1: Fastställd serieavgift för berörd serie.
Lag 2: 1,5 x fastställd serieavgift för berörd serie.
Lag 3 och fler: 2 x fastställd serieavgift för berörd serie.
Den del av den höjda serieavgiften för lag 2 eller fler som överstiger fastställd
serieavgift skall återbetalas till föreningen för de lag som fullföljt seriespelet.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen

Tävlingsbestämmelser 2022 Dalarna

14 §

Lagnamn
I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade namn.
SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn.
SDF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt
lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska vara neutralt.

15 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar eller i kval till Svenska Cupen,
div. 1 damer och div. 3, herrar.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela tävlingen,
inklusive eventuellt efterföljande kvalspel, som kombinerat lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan
tävling i distriktet.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Föreningar som inte själva har spelarmaterial att anmäla ett lag i herrar division
7 och damer division 4 kan efter framställan få Dalarnas FF:s tillstånd att delta i
seriespel med ett så kallat ”kombinerat gemensamt lag”.
Följande riktlinjer gäller vid behandling av sådana framställningar:
Varje förening skall var för sig pröva alla möjligheter för deltagande med eget
lag.
Skriftlig framställan, med motivering för att delta med ”kombinerat gemensamt
lag”, skall ha inkommit till Dalarnas FF:s kansli senast vid anmälningstidens
utgång. En av föreningarna skall stå som ansvarig för det kombinerade laget och
det skall skriftligen bekräftas i samband med anmälan. Lagnamnet ska
godkännas av tävlingsstyrelsen.
”Kombinerat gemensamt lag” får inte delta i Dalarnas FF:s cuper eller i kvalspel
till SvFF:s tävlingar.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.

16 §

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till
förbundsserierna.

17 §

Inplacering av lag
Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Undantag från första stycket får göras för medlemsförening 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.
SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från
medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid inplacering i
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distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns synnerliga
skäl.
Beslut om inplacering fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna, och av SDF
utsett organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske under perioden
fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 14 november såvida inte särskilda skäl
föreligger.
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska gälla enligt
ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i förening.

18 §

Ortsbyte för förening
Om en förening byter hemort, och därefter kommer att tillhöra ett annat SDF,
får föreningens representationslag inte delta i förbundsserie i nästkommande
säsongs tävling. Representationslaget ska i stället inplaceras i det nya distriktets
lägsta serie.
SvFF:s TK får, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta om undantag
från första stycket vid inplacering av föreningens representationslag i
nästkommande säsongs tävling om det föreligger synnerliga skäl, såsom att det
rör sig om en kort geografisk flytt. TK ska inför beslutet inhämta yttrande från
Distrikts- och föreningskommittén.
Berört SDF har rätt att, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta om
undantag från huvudregeln om inplacering i distriktets lägsta serie om det
föreligger synnerliga skäl, såsom att det rör sig om en kort geografisk flytt.

19 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i gällande
spelordning för förbundstävlingar.
Föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher, såvida det inte
finns synnerliga skäl. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas
på gemensam dag och avsparkstid, om inte SvFF respektive SDF medger annat.
Spelordning
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Spelordning för varje serie fastställs av Tävlingsstyrelsen först efter att
föreningarna har haft möjlighet att göra justeringar i Tävlingsstyrelsens förslag
Notera: Om fastställd spelordning förändras p.g.a. att lag utgår så har
Tävlingsstyrelsen inriktningen att förändra spelordningen så att minst 12
omgångar genomförs i berörd serie. Detta kan dock inte ske senare än 14 dagar
före innan seriestart i berörd serie.
Om inte annat överenskommes mellan berörda föreningar skall 48 timmars
speluppehåll gälla mellan tävlingsmatcher.
Förening skall förlägga hemmamatch mot gästande U-lag så att inte speldag
kolliderar med den föreningens A-lagsmatch. Det ankommer på den förening
som har U-lag att kontrollera att detta skett.
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Hemmalaget kan efter framställan till Tävlingsstyrelsen medges undantag från
denna bestämmelse om särskilda skäl anses föreligga.
En sådan framställan skall göras före seriestart. Sker förändring i spelordning
efter att serien startat för något av berörda föreningars lag skall framställan ske
inom 7 dagar från det att förändringen meddelats berörd förening.
I seniorserier med maximalt 18 omgångar skall den första höstomgången
(returmatchen) spelas som den sista matchen på vårsäsongen
I tävlingsmatcher för seniorer, juniorer och pojkar division 1 får avspark fr. om
10/8 inte ske efter klockan 18.30, fr. o m 24/8 inte efter klockan 18.00, fr. o m
7/9 inte efter klockan 17.30 samt fr. o m 14/9 inte efter kl. 17.00 om inte
erforderlig belysning finns att tillgå
I övriga tävlingsmatcher skall dessa klockslag ses som en stark
rekommendation.
Sista speldagen skall samtliga matcher i samma seriegrupp börja vid samma
klockslag (gäller serier med upp- och nedflyttning). Tävlingsstyrelsen kan om
särskilda skäl föreligger medgiva annan tid för avspark.
Matcherna skall, med hänsyn till gästande lag och domare, på lördagar,
söndagar och helgdagar börja tidigast klockan 11.00 och senast klockan 18.00
om inte båda lagen och uttagen domare överenskommer om annat.
Tävlingsstyrelsen kan godkänna att match gäller som både serie- och cupmatch.
Spelare som utvisats i match som Tävlingsstyrelsen godkänt att gälla både som
serie- och cupmatch, skall stå över den först påföljande tävlingsmatchen i
samma serie- eller cuptävling.
Kallelse av gästande lag och funktionär se TB kap 4 § 10
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.
20 §

Avsparkstid m.m.
SvFF respektive SDF får, 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 anordnade
landslagsaktiviteter respektive distriktsmatch eller förberedelser till sådan match
kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad. Bedömningen av om kollision
föreligger ska ske med hänsyn till FIFA:s bestämmelser i fråga om vid vilken tid
spelaren åter ska vara tillgänglig för sin förening samt spelarens möjlighet att få
erforderlig vila för att kunna delta i match. Framställning om ändrad speldag ska
ha inkommit till SvFF respektive berört SDF inom fyra dagar från det att spelaren
mottagit kallelsen.
Följande gäller vid kollision med landslagsaktiviteter.
- Match i förbundsserie ska på begäran av berörd förening flyttas om en spelare
kallas till A-, U21- eller U23-landslagen i dam- eller herrfotboll. Undantag får
göras om förening vid fastställandet av speldatum för aktuell match känt till
den internationella matchkalendern och vid tidpunkten för fastställandet av
speldatum inte invänt mot kollisionen.
- Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om fler än en
spelare i ett av lagen kallas till tävlingsmatcher i F19- eller P19-landslagen.

Tävlingsbestämmelser 2022 Dalarna
-

Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida det inte
finns synnerliga skäl.
Om utländska spelare, oavsett föreningens serietillhörighet, kallas till annat
nationsförbunds landslag ska match inte flyttas.

Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får TK, på begäran av
berörda föreningar, besluta om undantag från vad som angetts ovan under
förutsättning att sådan flytt inte stör spelordningen i övrigt.
Vid spelares deltagande i futsallandslag ska match inte flyttas.
Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna byte
av hemma-bortamatch.
21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3, herrar, och
OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, ska ges in till SvFF senast fyra dagar
före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till önskad ändring. Till
ansökan ska fogas gästande förenings skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte
finns särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
För matcher i Dalarnas FF:s tävlingsverksamhet där huvuddomaren tillsätts av
förbundet gäller:
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall laget som som
initierar ändringen betala en administrativ avgift på 500 kronor.
Tävlingsstyrelsen får, vid exempelvis extraordinära omständigheter varöver
föreningen inte råder befria föreningen från avgift. Som särskilda skäl betraktas
omständigheter som kommit till arrangerande eller gästande förenings
kännedom efter spelordningens fastställelse.
Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar före fastställd matchstart.
I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat detta kommer en
avgift på 1.000:- debiteras det laget som initierar ändringen.
Förutsättningar för ändring av match- och/eller avsparkstid i sista spelomgången
- båda föreningarna och berörd domare/matchförmedlare skall godkänna
förändringen,
- matchens resultat får inte påverka upp- och/eller nedflyttning i berörd serie,
- match flyttas i första hand till tidigare avsparkstid på fastställd matchdag eller
till en dag före den fastställda matchdagen.
Tävlingsstyrelsen kan efter framställan medge flytt om en förenings både A-lag
och U-lag har match på fastställda matchdagen. Detta gäller även om matchens
resultat kan påverka upp- och nedflyttning i berörd serie. I första hand skall
matchen flyttas till dag före den fastställda matchdagen. Detta gäller även i
kvalspel.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.

22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
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Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som
fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling laget
deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte
råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Det lag som
lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i den aktuella
matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga matcher efter w.o.-matchen ska
därvid spelas.
SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av w.o.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår eller
utesluts ur tävlingen ska betala en särskild avgift om 10 000 kr.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning men före
den 2 mars utgår ur tävlingen, är skyldig att – vid sidan av den särskilda
avgiften – även betala serieavgiften, under förutsättning att den vakanta platsen
inte tillsätts av annan förening.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. och lag som utesluts eller utgår ur
distriktstävlingar, såväl vad avser avgifter som eventuellt fortsatt deltagande
efter att förening lämnat w.o.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Påföljd då lag lämnar w.o.
Förening, vars lag lämnar w.o. skall till Dalarnas FF betala en straffavgift
motsvarande en serieavgift.
Förening som i näst sista och sista omgången lämnar w.o. skall till Dalarnas FF
betala en straffavgift motsvarande två serieavgifter.
Lämnas w.o. i bortamatch skall det ”felande” laget ersätta den arrangerande
föreningen enligt följande:
Ev. matchfunktionärskostnader och/eller reklamkostnader samt resekostnad för
den spelade eller återstående seriematchen mellan lagen (100:-/mil)
Kostnaden skall debiteras via faktura och betalas inom 30 dagar. Förening som
inte betalar ovanstående kostnader samt avgiften till DFF kan nekas delta i
kommande års seriespel.
Lag som lämnar sin andra w.o.:
Lag som två gånger under samma spelår uteblir från match (lämnar w.o.) skall
uteslutas ur serien. I övrigt gäller samma bestämmelser som i stycket ”Påföljd
då lag lämnar w.o.” Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda
skäl föreligger.
Lag som utgår eller utesluts ur tävling
Förening som efter beslutad seriesammansättning och före seriestart lämnar
tävlingen skall betala en särskild avgift utgörande 1 st. serieavgift i aktuell serie.
Förening som efter seriestart på egen begäran drar sig ur serie eller som
utesluts skall betala en särskild avgift utgörande 2 st. serieavgifter i aktuell
serie. Föreningen skall dessutom ersätta de föreningar man mött på hemmaplan
i enlighet med stycket ”Påföljd då lag lämnar w.o.”. Se också kap 2 § 30.
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Kvaltävling:
Förening som lämnar w.o. i kvaltävling utesluts ur tävlingen. Föreningens
eventuella tidigare matcher annulleras.
Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda skäl föreligger.
Förening vars lag på egen begäran utgår eller utesluts ur seriespel skall
kommande säsong nedflyttas till lägsta serien
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.
23 §

Förening på obestånd
Enligt SvFF:s stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst när
konkursen avslutats utan överskott. SvFF:s TK får vidare, i enlighet med
stadgarna, utestänga förening från tävlingsdeltagande eller begränsa sådant
deltagande när förening försätts i konkurs.
Om det beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion, eller om förening annars på grund av
betalningssvårigheter genomfört frivillig ackordsförhandling (så kallat
underhandsackord), ska föreningens representationslag 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 säsong. Förening som dels
ska flyttas ned som en följd av vad som ovan angetts i detta stycke, dels ska
flyttas ned en serienivå enligt vad som i övrigt är föreskrivet i dessa
tävlingsbestämmelser eller i reglemente för elitlicensen, ska nedflyttas två
serienivåer.
SvFF:s TK respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska omfatta
både dam- och herrlaget 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
ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger SvFF:s TK respektive SDFstyrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästkommande
seriesammansättningstillfälle.
Om rekonstruktionen eller underhandsackordet enligt ovan är föranledd av
förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka, får
SvFF:s TK respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttning inte ska ske.
Det åligger förening som är föremål för åtgärd enligt andra stycket 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 utestängning eller begränsning från tävlingsdeltagande samt
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 SvFF:s
TK respektive SDF-styrelse att besluta om nedflyttning ska verkställas
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omedelbart eller först efter seriespelets slut, inkluderat eventuella
kvalomgångar.kvalomgångar.
24 §

Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden m.m.
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i
seriesystemet när föreningen
•
•
•
•

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,
genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande inflytande
på föreningens verksamhet, i väsentlig mån deltagit i matchfixning eller
grovt åsidosatt sina skyldigheter att motverka matchfixning, eller på annat
sätt, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till
ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt skadat idrottens
anseende.

Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
Ett ärende avseende nedflyttning av en förenings representationslag i
seriesystemet till följd av överträdelse av denna bestämmelse ska handläggas
som ett tävlingsbestraffningsärende.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten
för beslutet samt avse en (1) serienivå. I samband med beslut om nedflyttning
ska prövningsorganet även besluta om nedflyttningen ska omfatta både damoch herrlaget eller endast ettdera av lagen. Beslutet får överklagas till
Överklagandenämnden.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att
ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive SDFstyrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästkommande
seriesammansättningstillfälle.
Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå
föreningen är behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s
bestraffningsregler.
Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter
utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar, efter att anmälan lämnats in till behörigt
bestraffningsorgan enligt 7 kap.
25 §

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller
efterföljande kvalspel ska vid beslut om sammansättning av nästkommande
säsongs serier nedflyttas till distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i
vilken serie föreningen får delta. Berörd förenings SDF beslutar även om i vilken
serie förening som utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller efterföljande
kvalspel i distriktsserierna får delta i nästkommande säsong.
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Förening vars lag på egen begäran utgår ur seriespel efter det att seriespelet och
eventuellt efterföljande kvalspel färdigspelats ska vid beslut om sammansättning
av nästkommande säsongs 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 utgått ur distriktsserie eller flyttas ner i
distriktsserierna.
Förening vars lag som efter den 15 november men senast 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 nedflyttas till
distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen får
delta.
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 säsong. 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.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Om föreningens A-lag utesluts eller utgår i seriespelet under pågående seriespel
skall även föreningens eventuella U-lag uteslutas. Notera att även farmarlag
betraktas som U-lag.
Se också TB Kap 2 § 22
26 §

Allmänt om tillsättning av vakant plats
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling eller kvalspel kan föreningens plats
tillsättas av annan förening. Förutsättningarna för jämförelse av lag och
tillsättning av vakanta platser i förbundsserierna följer av 2–4 stycket nedan
samt 27–28 §§.
Vakant plats som uppstår i förbundsserierna efter den 1 mars tillsätts inte, om
inte särskilda skäl föreligger.
Om vakant plats uppstår i kvalspel för uppflyttning ersätts platsen av det lag
som i samma serie har placerats närmast efter föreningen som utgått. Om
vakant plats uppstår i kvalspel för nedflyttning ersätts inte platsen.
SDF ska, efter distriktsseriernas slut, anmäla till SvFF vilka lag som
direktkvalificerat sig eller på annat sätt kvalificerat sig till div. 1, damer, samt
div. 3, herrar. Tillsättning av vakant plats enligt 27–28 §§ nedan tillämpas
fr.o.m. tisdagen efter det att den sista seriegruppen i div. 2, damer, avslutats
(vad avser division 1, damer) respektive fr.o.m. tisdagen den vecka då kval till
div. 3 inleds (vad avser div. 3, herrar).

27 §

Jämförelse av lag vid tillsättning av vakant plats
Vid tillsättning av vakant plats jämförs ”bästa” ej redan uppflyttade lag. Med
”bästa” förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar.
Först jämförs placering i tävling. Därefter jämförs flest poäng, därefter
målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade
matcher. Kan ”bästa” lag ändå inte avgöras ska mål under ordinarie speltid på
bortaplan räknas dubbelt. Såvida annat inte föreskrivs gäller jämförelsen i
seriespelet om kvalspel inte genomförts.
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Om kvalspel har genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom
tillämpning av första stycket, gäller jämförelsen i seriespelet för kvallag från
samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant fall att laget
från den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Om kvalspel inte genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom
tillämpning av första stycket ska laget från det distrikt vars antal elvamannalag i
seriespel (niomannalag i förekommande fall) per 31 maj i förhållande till relevant
ingång i förbundsserierna är störst. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen
genom lottning av SvFF.
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. 1, damer, samt
div. 2-3, herrar, urvalet av lag inom det geografiska område vakansen uppstår.
Vad avser Ettan gäller urvalet av lag i hela landet även efter det att serierna
fastställts.
Förbundsstyrelsen får, efter skriftlig framställan från förening vars lag har
erbjudits att överta vakant plats i förbundsserie, besluta om förändrad
sammansättning av förbundsserierna för div. 1, damer, samt Ettan, div. 2 och 3,
herrar. Sådan framställan ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast
den 1 februari.
28 §

Vakanstillsättning i förbundsserierna
Om vakant plats 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 och 14 i Superettan och lagen 2 i
Ettan. Därefter det andra förlorande kvallaget.
Ettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Ettan, därefter det näst bästa osv. Kan inte
”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda lag i
seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 2, herrar. Därefter näst ”bästa” lag 3
osv.
Div. 2, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 2, herrar, därefter det näst bästa osv. Kan
inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda
lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 3, herrar. Därefter näst bästa lag 3
i div. 3, herrar, osv.
Div. 3, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 3, herrar, som inte uppflyttats. Därefter
det näst bästa osv. Därefter ”bästa” lag från det SDF vars antal pojk- och herrlag
(11 mot 11 och i förekommande fall 9 mot 9) i seriespel per den 31 maj i
förhållande till antalet ingångar i till div. 3, herrar, är störst. Därefter ”bästa” lag
från det SDF med näst störst antal osv.
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OBOS Damallsvenskan
Förlorande lag i kvalet mellan lag 12 i OBOS Damallsvenskan och lag 3 i
Elitettan. Därefter lag 4 i Elitettan osv.
Elitettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Elitettan, därefter det näst bästa osv. Kan inte
”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av berörda lag i
seriespelet. Därefter ”bästa” lag 2 i div. 1, damer. Därefter näst bästa lag 2 i div.
1, damer, osv.
Div. 1, damer
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan Lag 6 till div. 1, damer, därefter det näst
bästa, sedan det tredje bästa.
Därefter tillsätts vakant plats av ”bästa” lag från den landsdel (Norrland,
Svealand eller Götaland) vars antal flick- och damlag (11 mot 11 och i
förekommande fall 9 mot 9) i seriespel per den 31 maj i förhållande till antalet
ingångar till div. 1, damer, är störst. Därefter näst bästa lag från aktuell
landsdel, osv. Vakant plats som därefter uppstår tillsätts av ”bästa” lag från den
landsdelen med näst störst antal flick- och damlag. Därefter näst bästa lag från
aktuell landsdel, osv. Motsvarande princip tillämpas vid tillsättning av
efterföljande vakanta platser.
Med Norrland förstås Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland. Med ”bästa” lag i
Norrland avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som
inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
Med Svealand förstås Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland,
Västmanland, Örebro Län, Dalarna och Gotland. Med ”bästa” lag i Svealand
avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte
uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
Med Götaland förstås Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge, Halland,
Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland. Med ”bästa” lag i Götaland
avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2, damer, som inte
uppflyttats. Därefter näst bästa lag osv.
Om särskilda skäl föreligger, såsom att vakant plats inte kan tillsättas, får lag
som efter föregående säsong flyttades ned från div. 1, damer, uppflyttas.
29 §

Vakanstillsättning i distriktsserierna
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller
Före beslutad seriesammansättning
Om vakans uppstår skall upp- och nedflyttningsbestämmelser enligt TB 2021
Kap 2 § 9 gälla.
OBS: Lag som efter avslutat serie- och kvalspel inte anmäler sig till fortsatt
seriespel kommande säsong räknas som nedflyttningslag i den division som laget
avslutat seriespelet
Efter beslutad seriesammansättning
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I första hand erbjuds plats till det bästa lag som tvångsnedflyttats ur berörd
division. Som tvångsnedflyttat lag räknas alla lag som nedflyttats utöver ”dock
minst x lag”.
Vid lika placering särskiljs lagen enligt de bestämmelser som gäller för placering
i serie (poäng, målskillnad, gjorda respektive insläppta mål) i förhållande till
antalet spelade matcher i respektive serie.
I andra hand erbjuds plats till bästa lag som inte uppflyttats enligt resultat i
eventuell kvalificeringstävling
I tredje hand uppflyttas bäst placerat lag i berörd division. Vid lika placering
särskiljs lagen enligt de bestämmelser som gäller för placering i serie (poäng,
målskillnad, gjorda respektive insläppta mål) i förhållande till antalet spelade
matcher i respektive serie.
Om inget lag i berörd serie vill flytta upp så kan TK istället tillfråga bästa
nedflyttat lag från berörd division
30 §

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling får 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.
SvFF:s TK prövar ärende enligt första stycket. Framställning ska göras till SvFF
senast den 30 november innevarande kalenderår.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Se TB Kap 2 § 22

31 §

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad
ändrad speldag, får tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning.
Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att arrangerande
förening underlåtit att i tid meddela gästande lag och domare om förhållande
som orsakat uppskjuten match eller w.o.- match, får 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 kalenderår.
Vid återupptagen match i förbundsserierna utgår inte ersättning till arrangerande
förening för eventuella extra kostnader för domare och övriga funktionärer. SDF
får besluta om annan ordning i distriktsserierna.

32 §

Solidarisk fördelning av domarkostnader i förbundsserierna
Föreningarna i förbundsserierna ansvarar solidariskt för samtliga
domarkostnader inom respektive serienivå. Domarkostnader till följd av kvaloch slutspelsmatcher omfattas inte av kostnadsfördelningen.
Respektive förening ansvarar för att inkomma med redovisning av utlägg för
domarkostnader på sätt och vid tidpunkt som SvFF närmare föreskriver.
Inkommer redovisning inte i tid fastställs föreningens utlägg för domarkostnader
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till samma belopp som för den förening inom serienivån som redovisat lägst
utlägg.
Förening vars lag har utgått eller uteslutits ur förbundsserie omfattas inte av
kostnadsfördelningen.
33 §

Övriga avgifter
Övriga avgifter för SDF-verksamheten fastställs av respektive SDF.

34 §

Tränarkriterier Elitettan och Ettan
Huvudansvarig tränare i Elitettan och Ettan ska som lägst inneha en giltig UEFA
A-licens, eller ha påbörjat utbildning för UEFA A-licens, eller inneha annan
motsvarande licens utfärdad av annan konfederation under FIFA. Att tränaren
endast är anmäld till en tränarutbildning innebär inte att utbildningen är
påbörjad.
Om en tränarfunktion blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från
händelsen tillse att funktionen övertas av en person som uppfyller erforderliga
kvalifikationer för uppdraget. Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom
eller olycka får SvFF:s TK medge en förlängning av de 60 dagarna om det kan
styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt återställd för att kunna återgå i
tjänst. Information om såväl uppkommen vakans som tillsättning av en
uppkommen vakans måste ges in till SvFF snarast och senast sju (7) dagar efter
det att vakansen uppstått respektive att vakant plats har tillsatts .
Förening som uppflyttas till Elitettan eller Ettan får, om det finns särskilda skäl,
efter ansökan från föreningen och prövning av SvFF:s TK, medges ett undantag
från första stycket ovan. Undantag får endast medges vid ett tillfälle och omfatta
den säsong då föreningen är nyuppflyttad.
Förening ska senast den 1 mars inkomma med uppgift till SvFF om vem som är
föreningens huvudansvarige tränare och vilken utbildningsnivå tränaren innehar.
Avsteg från förevarande paragraf kan föranleda bestraffning enligt 14 kap. RF:s
stadgar. Förening i Elitettan får dock endast bestraffas med straffavgift upp till
25 000 kr vid varje enskilt tillfälle. Från och med den 1 november 2023 gäller
kravet på huvudansvarig tränare i Ettan som en förutsättning för elitlicens enligt
Reglemente för Elitlicensen, Ettan.

35 §

Tävlings avbrytande p.g.a. extraordinära omständigheter
Förbundsstyrelsen får besluta att en Förbundstävling ska ställas in eller avbrytas
i förtid om det på grund av extraordinära omständigheter, såsom krig, epidemi
och naturkatastrofer, föreligger varaktigt hinder för att genomföra eller slutföra
tävlingen. Om det inte finns synnerliga skäl ska i sådana fall segrare (inklusive
Svenska Mästare) inte utses och någon upp- och nedflyttning av föreningar
mellan serier ska inte ske. Med synnerliga skäl avses exempelvis att det endast
återstår en begränsad del av tävlingen och slutresultatet inte väsentligt kunnat
påverkas vid ett slutförande, eller att avbrytandet av en tävling på viss serienivå
väsentligt påverkar möjligheten att genomföra upp- och nedflyttning i andra
serienivåer. Förbundsstyrelsen ska i förekommande fall besluta om tilldelning av
platser till Europaspel.
Den rätt som tillkommer Förbundsstyrelsen enligt första stycket gäller även för
SDF-styrelse i fråga om Distriktstävlingar.
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