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GRUPPSPEL I STOCKHOLM CUP A
Grupp A i Stockholm Cup kommer under 2020/2021 års tävlingssäsong spelas som gruppspel. Mer
om detta finns att läsa på sida 17.
DIGITAL DOMARERSÄTTNING
Under 2021 kommer vi att utöka användningen av digital domarersättning. Detta system kommer
kunna användas i samtliga seniorserier (herrar div 4-7, damer div 3-5, Stockholmsserien dam och herr
samt Veteranserien). Det är frivilligt för föreningarna att använda det digitala systemet. Ni kommer
överens med föreningen om hur betalningen ska ske före matchen. Guide till det digitala
arvodessystemet finns att ladda ned här: http://www.stff.se/tavlingdomare/domare/domararvoden/digitala-domarersattningar/
ARVODE VID INSTÄLLD MATCH / WO
Vid matcher som ställs in samma dag utgår ersättning till domaren (se sid 22). Denna ersättning
betalas alltid ut av hemmalaget.
NY HEMSIDA
Under våren 2021 kommer Stockholms Fotbollförbund att byta hemsida. Både utseende och webbadress kommer att ändras. I detta häfte är samtlig information kopplad till hemsidan utifrån den nya
strukturen. Om du inte hittar det du söker, maila till domare@stff.se för hjälp.
REGELPROV
Under 2021 genomförs alla omprov digitalt. Samtliga prov skickas ut 8 februari och ska skickas in
efter instruktioner i mailet. Omprov skickas från 1 mars. Läs mer om regelprov på sida 7.

DOMARRAPPORT
När du dömt en match MÅSTE du lägga in resultatet i FOGIS och godkänna matchen. Om matchen
inte rapporteras i tid kommer domarens matchlista att justeras i 14 dagar.
HALVTIDSRESULTAT

Var noga med att även rapportera in halvtidsresultat i din match. Om du dömer en
match med flera perioder går det bra att välja resultatet från en av dessa perioder och
lägga in som halvtidsresultat.
VARNINGAR / UTVISNINGAR

I samtliga seniorserier samt i alla kvalmatcher ska varningar och utvisningar
rapporteras in. Om du rapporterar en grov utvisning ska en anmälan alltid skrivas.
Komplett guide till matchrapporterting finns att ladda ned på vår hemsida:
http://www.stff.se/tavling-domare/domare/domarmaterial/
”Fogis manual domare” heter dokumentet med guiden.
BYTE VID GULT KORT
Detta gäller i samtliga 11 mot 11 matcher i S:t Eriks-Cupen. Vid varning (gult kort) ska spelaren
bytas ut (spelaren får ersättas) innan spelet återupptas. Detta gäller samtliga spelare på planen
(inklusive målvakten). Bytet är inte tidsatt, det är upp till ledaren att avgöra när spelaren kan delta i
matchen igen. Rekommendationen är att bytet bör vara minst 5 min långt. Återinträdet behöver inte
godkännas av domaren. Om samma spelare erhåller två varningar under en och samma match ska
spelaren utvisas för lindrig förseelse. Den utvisade spelaren får då ej återinträda i spelet eller ersättas.
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LEGITIMATIONSKONTROLL (DAMER DIV 3–5 SAMT HERRAR DIV 4–7)
Domaren ska kontrollera två spelare i respektive lag mot spelarens uppvisande av giltig id-handling
(körkort, pass) alternativt förbundets spelarlegitimation. Observera att det inte är godkänt med
fotokopior eller bild i en mobiltelefon.
Ett lag kan även begära vilka två spelare som ska kontrolleras i motståndarlaget. Detta måste
meddelas domaren senast under halvtidspausen. De spelare som ska kontrolleras skall domaren
meddela till respektive lagledare/lagkapten innan andra halvlek sätts igång. Det är spelarens
skyldighet att infinna sig hos domaren senast 10 minuter efter match och visa upp sin legitimation för
domaren. Spelare som uteblir från legitimationskontrollen eller inte kan legitimera sig, skall anmälas
av domaren till StFF:s tävlingsavdelning (michael.westerholm@stff.se). Gäller herrar div. 4–7 samt
damer div. 3–5.

LÖPTESTER, KLASSIFICERING OCH BEHÖRIGHET

UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs, har ideella uppdrag samt andra uppdrag i föreningen eller är
domare och där har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till 18 år.
Beslutet trädde i kraft den 1 januari 2020.
För att beställa ett utdrag går du in på länken nedan och följer instruktionerna.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
Domare som inte visar upp utdraget ur belastningsregistret kommer inte bli tilldelad några
domaruppdrag (matcher) under kommande säsong. Berörda domare får mail med instruktioner
om utdraget.
LÖPTESTER
DIVISION 4–6 HERRAR:

Löptestet genomförs i Stockholmsområdet. Information gällande plats och klockslag meddelas i
början av mars 2021 på vår hemsida.
Samtliga av följande krav ska klaras av:
✓ Sprint 6x40 meter på 6,4 sekunder per 40 meter.
✓ Uthållighet - löpa 75 meter på 17 sekunder, därefter gå 25 meter på 20 sekunder.
Detta ska ske under totalt 10 varv, d.v.s. totalt 40 intervall på 400-metersbana. 10 varv krävs för
godkänt resultat. Den som endast klarar 75% av uthållighetstestet, d.v.s. minst 7,5 varv, är godkänd
som domare i Division 7 Herrar.
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DIVISION 2 & 3 DAMER:

Löptestet genomförs i Stockholmsområdet. Information gällande plats och klockslag meddelas i
början på mars 2021 på vår hemsida.
Samtliga av följande krav ska klaras av:
✓ Sprint 6x40 meter på 6,6 sekunder per 40 meter.
✓ Uthållighet - löpa 75 meter på 17 sekunder, därefter gå 25 meter på 26 sekunder.
Detta ska ske under totalt 10 varv, d.v.s. totalt 40 intervall på 400-metersbana. 10 varv krävs för
godkänt resultat. Den som endast klarar 75% av uthållighetstestet, d.v.s. minst 7,5 varv, är godkänd
som domare i Division 4 Damer.
ÖVRIGA:
Domarkategori
Herr Div 7-Herr Senior
Ungdom 9 mot 9 och 11 mot 11 Herr
Dam Div 4
Ungdom 9 mot 9 och 11 mot 11 Dam

Löptestkrav på 12 min
2300 meter
2300 meter
2200 meter
2200 meter

AD-test 2x40meter
6,8 sek per 40 meter
6,8 sek per 40 meter
7,0 sek per 40 meter
7,0 sek per 40 meter

Alla som är AD-behöriga skall även genomföra kortloppen 2x40 meter i samband med löptest.
Löptestdatum kommer att presenteras på vår hemsida i månadsskiftet februari/mars 2021 (Löptestet
genomförs i Stockholmsområdet. Information gällande plats och klockslag meddelas i början på mars
2021 på vår hemsida https://stockholm.svenskfotboll.se/utbildning/domarutbildningar/anmalan-tillloptest/ ).
De domare som efter sista testtillfället inte fullgjort sin löptest har möjlighet att via en
ansökan till Domarkommittén, domare@stff.se be om ytterligare en chans.
I ansökan ska det tydligt framgå varför man inte har kunnat delta vid tidigare datum.
Domare som ej genomfört ett löptest med godkänt resultat blir klassificerade som 7 mot 7-domare.
REGELPROV / OMPROV

Under 2021 genomförs alla omprov digitalt. Samtliga prov skickas ut 8 februari och ska skickas in
efter instruktioner i mailet. Omprov skickas från 1 mars.
Omprov erbjuds enligt följande:
→ 2 omprov erbjuds inför vårsäsongen. Vid underkänt på dessa tillfällen får domaren endast
döma 9 mot 9 (förutsatt godkänt löptest). Vid ej godkänt löpstest och regelprov blir domaren
behörig att döma 7 mot 7.
→ 1 ytterligare omprov erbjuds inför höstsäsongen. Domaren tilldelas matcher när regelprovet är
godkänt.
KLASSIFICERING

Inför klassificeringen 2021 skall domarna i nedanstående kategorier ha uppfyllt följande krav 2021:
Domarna i div. 4 herrar: Dömt minst 8st div. 4 matcher eller A-lagsmatcher i högre serier herrar.
Domarna i div. 5 herrar: Dömt minst 8st div. 5 matcher eller A-lagsmatcher i högre serier herrar.
Domarna i div. 6 herrar: Dömt minst 8st div. 6 matcher eller A-lagsmatcher i högre serier herrar.
Uppfylls inte kravet på antalet dömda matcher kan domarklassificeringen påverkas.
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BEHÖRIGHET
Domare

Serier

Herr div 6

Herr div 6–7, Stockholmsserien Herr div 2–8, Vet, Dam div 3–5,
Stockholmsserien Dam div 1–3, S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2003-kval
till P19, P2005-kval till P17, P2006-kval till P16, F17 SM, P16 Nationell

Herr div 7

Herr div 7, Stockholmsserien Herr div 3–8, Vet, Dam div 4–5, Stockholmsserien
Dam div 2-3, S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2003-kval till P19, P2005-kval
till P17, P2006-kval till P16

Herr senior

Stockholmsserien div 4–8, Vet, Dam Div. 4–5, Stockholmsserien Dam div 2-3,
S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2005-kval till P17, P2006-kval till P16

Ungdom 11 mot 11 17

S:t Eriks-Cupen födda 2004–2011, P2006-kval till P16, P2005-kval till P17

Ungdom 11 mot 11 16

S:t Eriks-Cupen födda 2005–2011, P2006-kval till P16

Ungdom 11 mot 11 15

S:t Eriks-Cupen födda 2006–2011

Ungdom 9 mot 9

S:t Eriks-Cupen födda 2007–2011

Herr & Damer nya

Klassificering sker efter uppdömningsmatch.

Dam div 2

Dam div 2–5, Stockholmsserien Herr div 3–8, F19 Sv Spel, F17 SM, Herr div 6–7,
Vet, Stockholmsserien Dam div 1–3, S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2003kval till P19, P2005-kval till P17, P2006-kval till P16, F17 SM, P16 Nationell

Dam div 3

Dam div 3–5, Stockholmsserien Dam div 1–3, Herrar div 7, Stockholmsserien
Herr div 3–8, Vet, S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2006-kval till P16

Dam div 4

Dam div 4–5, Stockholmsserien Dam div 2-3, Stockholmsserien Herr div 4–8,
Vet, S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011, P2006-kval till P16

Ungdom 11 mot 11 19 Dam

S:t Eriks-Cupen flickor födda 2002–2011, S:t Eriks-Cupen pojkar födda 2005–
2011, P2006-kval till P16

Ungdom 11 mot 11 15 Dam

S:t Eriks-Cupen 2006–2011

Assisterande domare

Serier

AD Div. 4 Herrar

Div. 4–7 Herrar, Stockholmsserien div 1–2, Stockholmsserien Dam div 1, Div. 1–
5 Damer, F17 SM, F19 Sv Spel, P16-P19 (SvFFs serier)

AD Div. 5 Herrar

Div. 5–7 Herrar, Stockholmsserien div 1–2, Stockholmsserien Dam div 1, Div. 2–
5 Damer, F17 SM, P16-17 (SvFFs serier)

DOMARTILLSÄTTNING

SENIORFOTBOLL OCH S:T ERIKS-CUPEN 11 MOT 11

Samtliga seniordomare och ungdomsdomare 11 mot 11 får sin första matchlista i slutet av mars
månad, den andra listan kommer under juni månad. Matchlistorna läggs upp på domarens FOGIS
inloggning och domarna får via e-postmeddelande besked om detta. Matchlistan skall därefter snarast
granskas av varje domare och önskade matcher accepteras. Matchlistan i FOGIS ses som kallelse och
inget ytterligare mail skickas ut.
Dessa matchlistor innehåller de matchkategorier som man är kvalificerad för.
Vid frågor, e-post till domare@stff.se eller ring 08-444 75 36 till Björn Johansson.
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S:T ERIKS-CUPEN FÖDDA 2007–2008 (13–14 ÅR) 9 MOT 9

Du som är klassificerad som 9 mot 9 domare behöver skicka in önskelista till Stockholms
Fotbollförbund för att bli tilldelad matcher.
För våren 2021 finns önskemålslistor på StFF:s hemsida från den 1 mars.
För hösten 2021 finns önskemålslistor på StFF:s hemsida från den 14 maj.
Notera att det för både vårens och höstens lista finns sista svarsdag för att skicka in önskelistan. Du
hittar detta datum på samma sida som önskelistan.
På önskelistan måste man välja den zon man bor i.
Önskelistan finns på hemsidan www.stff.se under Tävling & Domare – Domare - Önskemålslistor
ungdom
Matchlistorna läggs upp på domarens FOGIS inloggning och domarna får via e-postmeddelande
besked om detta. Matchlistan skall därefter snarast granskas av varje domare och önskade matcher
accepteras. Matchlistan i FOGIS ses som kallelse och inget ytterligare mail skickas ut.
Vid frågor: e-post till domare@stff.se
S:T ERIKS-CUPEN FÖDDA 2009–2011 (10–12 ÅR) 7 MOT 7

Du som är klassificerad som 7 mot 7 domare behöver skicka in önskelista till Stockholms
Fotbollförbund för att bli tilldelad matcher. Det förekommer att vissa föreningar ansvarar för
domartillsättningen i sina egna 7 mot 7-matcher.
För våren 2021 finns önskemålslistor på StFF:s hemsida från den 1 mars.
För hösten 2021 finns önskemålslistor på StFF:s hemsida från den 14 maj.
Notera att det för både vårens och höstens lista finns sista svarsdag för att skicka in önskelistan. Du
hittar detta datum på samma sida som önskelistan.
På önskelistan måste man välja den zon man bor i.
Önskelistan finns på hemsidan: https://stockholm.svenskfotboll.se/domare/onskelistor
Matchlistorna läggs upp på domarens FOGIS inloggning och domarna får via e-postmeddelande
besked om detta. Matchlistan skall därefter snarast granskas av varje domare och önskade matcher
accepteras. Matchlistan i FOGIS ses som kallelse och inget ytterligare mail skickas ut.
Vid frågor: e-post till domare@stff.se
S:T ERIKS-CUPEN FÖDDA 2012–2013 (8–9 ÅR) 5 MOT 5

Det är föreningen/hemmalaget som handlägger både domartillsättning och återbud.
Kontakta föreningen vid frågor.
FÖRBEREDELSER

GEMENSAM RESA

Alla tre domarna i ett domarteam har ansvar för att kontakt tagits mellan domarna, domarteamet ska
samlas minst 60 min innan match, dock har huvuddomaren rätt att kräva tidigare samling. Om
en assisterande domare får matchen på återbud eller byter match är det den assisterande domarens
uppgift att kontakta huvuddomaren. Huvuddomaren ansvarar för gemensam resa.
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ÅTERBUD

LÄMNA ÅTERBUD

Följande gäller om man måste lämna återbud som domare (ej assisterande domar-uppdrag):
Herrar div. 4 P19 Allsv.,
P19 Div. 1

Kontakta coachen Per Lindström

Pelle.l.lindstrom@amexgbt.com

073-715 82 08

Herrar div. 5 P17 Allsv.,
P17 Div. 1

Kontakta coachen Arne Fredholm

arne@fredholm.biz

073-389 00 45

P16 Nationell

Mer än 3 arb.dagar före match

domare@stff.se

08–444 75 36

Övriga uppdrag samt assisterande domaruppdrag:
Övriga seniorer & kvalserier

Mer än 3 arb.dagar före match

domare@stff.se

08–444 75 36

S:t Eriks-Cupen födda 2002–2011 år

Mer än 3 arb.dagar före match

domare@stff.se

08–444 75 39

Återbud i FOGIS görs minst sju dagar innan match. Detta avser endast matcher som
administreras av Stockholms Fotbollförbund.

Vad gör du som domare när du inte kan döma
en match och det är mindre än 3 arbetsdagar
kvar till match?

Du måste få bekräftat att
kansliet mottagit ditt återbud!

Få tag i en domarkollega som kan ta din match samt meddela kansliet enligt ovan vilken domare som
fått din match. Du måste även informera kansliet enligt ovan vad som hänt.
Arbetsdagar är måndag - fredag, undantag för helgdagar och ”klämdagar”.
Om du byter eller lämnar en match till en kollega måste du meddela det till kansliet enligt ovan.
Om du är AD i den aktuella matchen måste du även kontakta huvuddomaren snarast möjligt.
Du ska meddela kansliet via e-post minst en timme innan avspark, men huvuddomaren måste du ringa
till.
För byten som inte har meddelats en timme innan avsparkstid i aktuell match kommer en
administrationsavgift på 100 kr att utdömas.
Det är domaren som ursprungligen stod uppsatt på matchen som är ansvarig. Avgiften ska betalas
inom 10 dagar efter erhållet krav. Om betalningen inte har inkommit i tid kommer domarens
matchlista att justeras.
SÖKA ÅTERBUDSMATCHER
Herrar div. 4, P19 Allsv., P19 Div. 1

Kontakta coachen

Per Lindström

073-715 82 08

Herrar div. 5, P17 Allsv., P17 Div. 1

Kontakta coachen

Arne Fredholm

073-389 00 45

Seniormatcher, kvalmatcher & AD-uppdrag

Ansök i FOGIS

S:t Eriks-Cupen, 11 mot 11, 9 mot 9 samt 7 mot 7

Ansök i FOGIS
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Att tänka på när du söker matcher!

▪

Sök endast matcher när du inte redan har en match, samt att du ska kunna ta
dig från en tidigare match och vara på plats 30 minuter före avspark utan
problem

▪

Sök främst matcher i ditt närområde, vi tillsätter i största möjliga mån inom
den egna zonen

MATCHLISTA & DOMARMATERIAL

MATCHLISTA

Din personliga matchlista finns i FOGIS och gäller som kallelse till match.
DOMARMATERIAL

Det finns en del som kan hämtas/laddas ner på vår hemsida
https://stockholm.svenskfotboll.se/domare/dokument/
FOGISMANUAL

Denna kan hämtas/laddas ner på vår hemsida
https://stockholm.svenskfotboll.se/domare/fogis/
MISSTANKE OM JÄV

Domare skall självmant avsäga sig matcher där jäv kan misstänkas förekomma.
Definition av ”jäv”: Domaren har varit verksam i föreningen som spelare, ledare, supporter, förälder,
närstående eller styrelseledamot. Detta gäller även om domaren, i förekommande fall, varit verksam i
båda föreningarna som matchen gäller.
Definition av närstående: Huvudregeln för att vara närstående är att man delar eller har delat
hushållsgemenskap. I vissa andra fall kan begreppet som närstående ändå vara aktuellt. Detta prövas i
så fall av Domarkommittén särskilt.
MATCHFIXNING

Matchfixning är ett stort problem och vi vet att det har förekommit försök även inom S:t Eriks-Cupen.
Tveka inte att rapportera in vid minsta misstanke, bättre en gång för mycket än en för lite.
Om du som domare blir kontaktad och erbjuden betalning för att döma matchen på ett förutbestämt
sätt skall detta alltid rapporteras in till Stockholms Fotbollförbund. StFF ser mycket allvarligt på detta
och har kontakt med polisen, dit alla fall anmäls. Om du blir kontaktad skall du omgående kontakta
Björn Eriksson, bjorn.eriksson@stff.se (08 - 444 75 50).
DOMAROBSERVATÖR (LDO)

LDO (Lokal Domarobservatör) granskar vissa matcher och har en genomgång efter matchen med
domaren. Syftet är att ge domaren stöd och hjälp att utvecklas som domare. LDO sänder in omdömet
om domaren till Stockholms FF samt skickar även en kopia till domaren. Det är mycket viktigt att tid
avsätts mellan domaren och LDO, så att syftet med granskningen uppnås.
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I de matcher då det finns en utsänd domarobservatör som granskar matchen har observatören
skyldighet att ha en genomgång efter matchen med domaren / domarteamet. Utvecklingsrapporten ska
sändas till i matchen deltagande domare samt till domare@stff.se senast tre dagar efter matchen.

ALLMÄN INFORMATION

ENGAGEMANG

Den som är utsedd att döma en fotbollsmatch måste vara engagerad.
Detta innebär bland annat att komma i god tid till matcharenan med en positiv inställning. Domaren
skall vara domarklädd, använda ett vårdat språk och under matchen ha bra tecken och signaler. Det
förutsätts att domaren intar bra placeringar och springer under hela matchen.
Domare som dömer match ensam och som ej infunnits sig senast 30 minuter före matchstart kan av
hemmaföreningen ersättas av annan behörig domare. Ingen ersättning utgår ifall domaren kommer för
sent och hemmalaget redan har tillsatt en ny domare.
Domaren är skyldig att läsa sin e-post från Stockholms Fotbollförbund samt kontrollera sin
matchlista i FOGIS dagligen under säsongen. Detta beror på att matchändringar, lag som utgår
och övrig information kommer till domaren endast via e-post. Domaren är skyldig att
uppdatera e-post och mobilnummer i FOGIS.
Domaren har skyldighet att döma i domarkläder (tröja, byxor och strumpor) i avvikande tröjfärg mot
lagen, ha visselpipa, klocka med tidtagarfunktion.
PERSONLIG INFORMATION I FOGIS
Alla domare är skyldiga att ha nedan uppgifter registrerade i FOGIS. Domare som inte har dessa
uppgifter registrerade och aktuella kan komma att få sin matchlista justerad.
✓ E-postadress
✓ Mobilnummer
UTEBLIVEN DOMARE / SEN ANKOMST

Domare som uteblir från match eller blivit ersatt p.g.a. sen ankomst åläggs att betala en straffavgift
om 350 kronor. Straffavgiften ska betalas inom 10 dagar efter erhållet krav. Om betalningen inte har
inkommit i tid kommer domarens matchlista att justeras.
SPELARFÖRTECKNINGEN

För alla 11 mot 11-matcher, 9 mot 9-matcher samt 7 mot 7-matcher (födda 2002–2008) ska respektive
lag lämna en spelarförteckning med kompletta uppgifter till domaren senast 15 minuter innan
match.
Följande uppgifter skall finnas med på spelarförteckningen när den lämnas till domaren:
✓ Hemmalag
✓ Bortalag

✓ Fullständiga personnummer (10 siffror)
på både spelare och ledare

✓ Serie

✓ Namn på ledare

✓ Tröjnummer

✓ Lagkapten
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Domaren skall notera slutresultat, halvtidsresultat, varningar, utvisningar (med angiven minut)
och utvisning av ledare.
Lagen har rätt att komplettera spelarförteckningen t.o.m. halvtidspausen/1:a periodpausen, d.v.s. 16
spelare i 11 mot 11-matcher, 14 spelare i 9 mot 9-matcher samt 12 spelare i 7 mot 7-matcher (födda
2002–2008). Ingen spelare får delta i matchen innan denne satts upp på spelarförteckningen.
Ingen match får startas utan att spelarförteckningen från bägge lagen lämnats in och matchen får
inte försenas p.g.a. att spelarförteckningen inte lämnats in. Rapport skall skrivas och skickas in till
Stockholms Fotbollförbund kansli@stff.se om matchen ej genomförs.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad innan matchstart av för laget ansvarig person och domaren
ska rapportera matchen i FOGIS senast 24 timmar efter match. Om matchen inte har rapporterats och
godkänts i FOGIS senast 24 timmar efter match, åläggs domaren en administrationsavgift på 200 kr
för den match som rapporteringen skett för sent.
DOMARBYTEN

Det är domaren som ursprungligen stod uppsatt på matchen som är
ansvarig.
Vid upprepade domarbyten (mer än 5 st.) under säsongen 2021 från
en och samma domare kommer vi att justera domarens matchlista
samt att ej tilldela några flera matcher på matchlista till domaren
under år 2021.

För byten som inte har
meddelats 1 timme
innan avsparkstid i
aktuell match kan tillsatt
domares matchlista
komma att justeras.

ASSISTERANDE DOMARE

Alla tre domarna i ett domarteam har ansvar för att kontakt tagits mellan domarna, domarteamet ska
samlas minst 60 minuter innan match, dock har huvuddomaren rätt att kräva tidigare samling.
Om en assisterande domare får matchen på återbud eller byter match är det den assisterande domarens
uppgift att kontakta huvuddomaren. Huvuddomaren ansvarar för gemensam resa.
I 9 mot 9- och 11 mot 11-matcher utan AD kan domaren be respektive lag utse en person, som hjälper
domaren med att bedöma om bollen passerat sidlinjen. Domaren har dock alltid det avgörande
beslutet åt vilket håll inkastet skall ske. Det är domaren som är skyldig att tillhandhålla flaggor till
personen.
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EXTRA INFORMATION FRÅN TÄVL INGSBESTÄMMELSERNA

UTVISNING AV SPELARE
När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare på bänken utvisas ska antalet spelare på planen
inte reduceras.
UTVISNING AV LEDARE
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före
match tills domaren lämnat spelplanen efter match, gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska
utvisas, det kan vara en lindrig eller grov utvisning. Utvisad person får under resterande del av
matchen samt i samma tävlings nästkommande match, inte uppträda vare sig som spelare eller i någon
funktionärsroll.
SPELANDE LEDARE
Om lagledare, tränare eller annan lagfunktionär avser att antecknas som spelare, ska vederbörande
inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare.
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Här nedan har du en länk till tävlingsbestämmelserna:
https://stockholm.svenskfotboll.se/tavling/bestammelser/
REGLER FÖR 9 MOT 9 SÄSONGEN 2021

Planmått: 65–72 m x 50–55 m och straffområdet 24x9 meter.
Målstorlek: 5–7,32 m x 2–2,44 m. (7 mot 7-, 9 mot 9- eller 11 mot 11-mål)
Speltid: 3 x 25 minuter
Bollstorlek: 4 för födda 2008 och 5 för födda 2007.
Antal avbytare: 5st
En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än 7 spelare.
Avstånd vid frisparkar, avspark, nedsläpp, hörna och inspark: 9 m
Straffpunktens avstånd från mållinjen: 9 meter vid 7 mot 7-mål, 9 meter vid 9 mot 9-mål och 11
meter vid 11 mot 11-mål.
Spelarförteckningar: skall lämnas.
Domarrapportering: ska ske i FOGIS efter avslutad match.
REGLER FÖR 7 MOT 7 SÄSONGEN 20 21 – FÖDDA 2002–2008

Spelas med 11 mot 11 regler, med följande undantag:
✓ Målstorlek 5*2 meter (dvs 7 mot 7 mål)
✓ Speltiden 3 * 20 minuter
✓ Maxantal spelare till match är 12 spelare
✓ Minsta antal spelare för att starta en match är 5 spelare
✓ Avstånd för motståndarna vid frispark, nedsläpp, inspark, hörna, avspark och frispark är 7
meter
✓ Straffpunktens placering är 7 meter från mållinjen
✓ Inspark får utföras var som helst inom straffområdet med spark på liggande boll
✓ Ingen offside
✓ Inget byte vid gult kort
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✓ Det lag som vinner slantsinglingen väljer boll eller sida. Det lag som väljer boll gör avspark i
första och tredje perioden. Det lag som väljer sida gör avspark i andra perioden. Inför andra
och tredje perioden kan lagen byta sida.
NOTERA:
✓ Laguppställning ska lämnas in
✓ Matchen ska rapporteras i FOGIS
REGLER FÖR 7 MOT 7 SÄSONGEN 2021 – FÖDDA 2009–2011

Planmått: 50–55 m x 30–35 m
Straffområde: 19 x 7 m.
Mål: 5 x 2 m.
Straffpunkt: 7 meter från mållinjen.
Speltid: 3x20 minuter. Lagen behöver inte byta sida.
Antal spelare: En match kan inte börja eller fortsätta om något av lagen har färre än fem spelare.
Vid underläge med fyra mål eller fler får laget som ligger under spela med sju utespelare tills
ställningen är lika.
Inkast: När en spelare utför ett felaktigt sådant ska samma spelare få göra om inkastet, efter det att
domaren visat hur inkastet ska utföras.
Avstånd vid frispark, straffspark, hörnspark, nedsläpp och avspark: 7 m
MÅLVAKTSUTKAST/RETREATLINE
Domaren dömer målvaktsutkast när hela bollen har passerat förlängda mållinjen på marken eller i
luften efter det att den har rört vid en spelare i det anfallande laget. Detta gäller när det inte har blivit
mål. Spelets sätts igång genom att målvakten rullar eller kastar ut bollen. Målvakten får även lägga
ner bollen till sig själv och slå en passning med fötterna. Bollen är i spel när
den lämnar målvaktens händer. Mål kan inte göras direkt på målvaktsutkast.
Om ett målvaktsutkast inte utförs korrekt ska det göras om.
RETREATLINE (7 METER FRÅN MITTLINJEN)
Vid målvaktsutkast eller när målvakten fångar bollen i spel ska andra laget
backa till retreatlinjen och stanna där tills bollen har lämnat målvaktens händer.
Står en spelare från motståndarlaget närmare än retreatlinjen uppmanar domaren spelaren att backa,
men spelet får sättas igång ändå. Om motspelaren rör sig mot spelet och stör spelet stoppar domaren
spelet och låter målvakten sätta igång spelet igen. Detta gäller både när bollen har gått utanför den
förlängda mållinjen och när målvakten har fångat bollen i spelet.
6-sekundersregeln tillämpas ej, det är meningen att målvakten ska få chansen att sätta bollen i spel.
Spel till egen målvakt, om en spelare avsiktligt spelar bollen till egen målvakt och denne tar bollen
med händerna är detta ej tillåtet.
Målchansutvisning tillämpas inte, ersätts av varning i förekommande fall.
Offsideregeln tillämpas inte.
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DISPENSER / ÖVERÅRIGA

DISTRIKTSTÄVLINGAR

Generella dispenser innebär att man inte behöver uppvisa någon dispens i samband med match.
De generella dispenserna kan avse olika spelare vid olika matcher.
ÅLDERSKLASS

ANTAL
ÖVERÅRIGA

Flickor födda

ÖVERÅRIG FÅR
VARA FÖDD

0

ÅLDERSKLASS

Pojkar födda

2002–2005

ANTAL
ÖVERÅRIGA

ÖVERÅRIG
FÅR VARA
FÖDD

0

2002–2005

Flickor födda 2006

2

2005

Pojkar födda 2006

1

2005

Flickor födda 2007

2

2006

Pojkar födda 2007

1

2006

Flickor födda 2008

2

2007

Pojkar födda 2008

1

2007

Flickor födda 2009

1

2006

Pojkar födda 2009

1

2006

Flickor födda 2010

1

2009

Pojkar födda 2010

1

2009

Flickor födda 2011

1

2010

Pojkar födda 2011

1

2010

SPELTIDER OCH BOLLSTORLEK

SPELTYP

ÅLDERSGRUPPER

SPELTIDER

BOLLSTORLEK

5 mot 5

F/P Födda 2012–2013

3 x 15 min

3

7 mot 7

F/P Födda 2009–2011

3 x 20 min

4

7 mot 7

F/P Födda 2002–20078

3 x 20 min

5

9 mot 9

F/P Födda 2008

3 x 25 min

4

9 mot 9

F/P Födda 2007

3 x 25 min

5

11 mot 11

F/P Födda 2006, P2006-kval till P16

2 x 40 min

5

11 mot 11

F/P Födda 2002–2005, P2005-kval till
P17, P2003-kval till P19

2 x 45 min

5

11 mot 11

Juniorer, Seniorer

2 x 45 min

5

11 mot 11

Veteraner

2 x 30 min

5

DISCIPLINFRÅGOR

NOLLTOLLERANS GÄLLER!
Nolltolerans innebär att regelboken följs strikt avseende tillämpningen av språkbruk och gester.
Följande skall leda till grov utvisning:
Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik.
Att använda ord som hora, bög eller liknande.
Att använda svordomar riktade mot spelare, ledare domare eller publik.
Att uppenbart använda smädelser, förolämpningar, kränkningar och gester riktade
mot spelare, ledare domare eller publik.
Att använda stötande, förolämpande eller smädligt språk och/eller gester.
Positiv uppmuntran inom egna laget ska ej bestraffas, även om svordomar råkar användas.
De domare som inte följer Nolltoleransen kommer först att få en tillrättavisning.
Vid det andra tillfället kommer matchlistan att justeras under 14 dagar.
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Vid nästa tillfälle kommer matchlistan att justeras under minst 1 månad (justeringen kan även bli
längre).

NOLLTOLERANSEN gäller i samtliga tävlingar som arrangeras av Stockholms
Fotbollförbund.
UTVISAD SPELARE/ LEDARE
Utvisad spelare/ ledare får inte befinna sig på eller i närheten av bänken, utan skall utan dröjsmål bege
sig till plats som domaren anser lämplig.
Utvisad spelare och utvisad ledare ska dock ha möjlighet att se klart matchen från av domaren anvisad
plats.
En ledare kan utvisas för lindrig eller grov förseelse. Utvisningarna skall alltid markeras på
spelarförteckningen och för grov utvisning skall dessutom anmälan göras i FOGIS samtidigt
som matchen inrapporteras.
Utvisad spelare/ ledare som fortsätter att uppträda olämpligt från sin nya position skall alltid anmälas.
VÅLD MOT DOMARE ELLER AVBRUTEN MATCH
Domare som känner sig allvarligt hotad ska avbryta matchen innan risk för våldsamheter uppstår. Här
följer några praktiska tips för dig som avbryter matchen.
Blås av matchen med en skarp signal – avvakta ingen reaktion från spelare och ledare utan spring
direkt till domarrummet för att ta skydd. Prata inte med någon på vägen dit.
Skulle nyckeln till domarrummet vara utdelad till någon annan person som du litar på, sök snabbt upp
honom/henne och få nyckeln. Bege dig sedan snabbt till domarrummet. Känner du att nyckelpersonen
är en av de som hotat dig – ta dig ifrån idrottsplatsen och åk direkt hem. (om möjligt).
Lås dörren och släpp inte in några ledare förrän ca 30 minuter har gått. Under den tiden brukar den
värsta ilskan lägga sig och spelare och ledare har förhoppningsvis lugnat ner sig. Under tiden du är
själv i domarrummet, ring upp någon person i Domarkommittén, se sid 22.
Om du anser att du är beredd att prata med någon ledare, förklara bara varför du bröt matchen.
Diskutera inte domslut som du tagit i matchen innan du blev hotad eller kände dig hotad. Ofta vill
ledarna få reda på vilket resultat som du tänker rapportera. Informera om att du bara rapporterar
ställningen i matchen när du avbröt den och att Stockholms Fotbollförbund avgör om matchen skall
spelas om eller ej.
Anmälan görs i FOGIS samtidigt som du rapporterar matchen, senast 24 timmar efter match.
Det är viktigt att uppge exakt vad som grundade ditt beslut till att avbryta matchen. Var saklig och
noggrann. Är det flera spelare/ledare eller andra som ska anmälas skall separat anmälan skrivas för
varje spelare/ledare förutom en rapport.
ÖVRIGA TÄVLINGAR INOM STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

JUNIOR DM 2021

TÄVLINGSFORM
Turneringen genomförs enligt utslagningsmetoden och med fri lottning.
Om en eller flera kvalificerande omgångar behöver spelas, kan styrelsen vid lottning ta hänsyn till
föreningarnas resultat i föregående års tävling.
SPELTID
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Speltid i samtliga matcher är 2 x 45 minuter. Är matchen inte avgjord vid full tid tillgrips
straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser.
REPRESENTATIONSRÄTT
I Junior DM gäller åldersbegränsningen max 19 år, d v s spelare födda år 2002.
DOMARE
Stockholms Fotbollförbund utser domare. Föreningarna fördelar domarkostnaderna lika.
Assisterande domare utses fr.o.m. semifinal. Stockholms Fotbollförbund betalar domarkostnaderna
för finalen.
STOCKHOLM CUP 2020–2021

TÄVLINGSFORM
Turneringen genomförs enligt utslagningsmetoden. Turneringen genomförs med fri lottning, dock att:
Grupp A: Lagen från allsvenskan – div. 3 delas in i en grupp (grupp A). Grupp A kommer att
genomföras som ett gruppspel för att få fram fyra kvartsfinallag.
Grupp B: Lagen från div. 4 – div. 7 delas in i en grupp (grupp B) och spelar erforderligt antal
omgångar för att få fram 4 lag till kvartsfinal.
Lägre divisionstillhörighet ger i regel hemmaplan om inte Tävlingskommittén beslutar om annat.
HANDIKAPP
Hela turneringen genomförs med handikapp enligt följande:
Vid spel i 1/32-final är lagets serietillhörighet 2020 avgörande. Från och med 1/16-final är lagets
serietillhörighet 2021 avgörande.
Vid match där ena laget spelar i lägre division erhåller det laget en straffspark för varje division som
skiljer. Exempel: Div. 5 – div. 7 = 2 straffsparkar.
Dessa straffsparkar slås omedelbart innan matchen. Vid fler än en straffspark ska dessa slås av olika
spelare. Endast de spelare som vid matchstart deltar i spelet har rätt att delta i straffsparkstävlingen
innan matchen.
SPELTID
Speltid i samtliga matcher är 2 x 45 minuter.
Är matchen inte avgjord vid full tid tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser.
DOMARE
Stockholms Fotbollförbund utser domare. Föreningarna delar domarkostnaderna lika. I grupp B utses
endast assisterande domare där två div. 4- eller 5-lag möts. I grupp A samt A/B slutspel utses
domarteam i samtliga matcher. Stockholms Fotbollförbund betalar domarkostnaderna för finalen.
VICTORIA CUP 2020–2021

HANDIKAPP
Hela turneringen genomförs med handikapp enligt följande:
Vid spel i 1/32-final är lagets serietillhörighet 2020 avgörande. Från och med 1/16-final är lagets
serietillhörighet 2021 avgörande.
Vid match där ena laget spelar i lägre division erhåller det laget en straffspark för varje division som
skiljer. Exempel: Div. 1 – div. 3 = 2 straffsparkar.
Dessa straffsparkar slås omedelbart innan matchen. Vid fler än en straffspark ska dessa slås av olika
spelare. Endast de spelare som vid matchstart deltar i spelet har rätt att delta i straffsparkstävlingen
innan matchen.
SPELTID
Speltid i samtliga matcher är 2 x 45 minuter.
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Är matchen inte avgjord vid full tid tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser.
DOMARE
Stockholms Fotbollförbund utser domare. Föreningarna delar domarkostnaderna lika. Assisterade
domare utses endast när Allsv. - div. 2 lag spelar mot varandra. Stockholms Fotbollförbund betalar
domarkostnaderna för finalen.

DOMARKVITTO/RESERÄKNING

Domarkvittot ska vara ifyllt i god tid före matchen,
förbundets blankett bör användas.
Domaren ska texta tydligt och läsbart följande uppgifter på
kvittot: förnamn, efternamn, bostadsadress, postnummer,
postadress och personnummer (10 siffror).
Matchuppgifter såsom hemmalag, bortalag, matchnummer,
serie och idrottsplats.

NOTERA!
Under 2021 finns möjligheten
att använda digitala kvitton i
samtliga seniorseier.

Domarkvittot skall undertecknas om kontant betalning eller
swish genomförts.
Reseersättningar utgår enligt följande:
Vid resa med egen bil utgår ersättning med 3.00 kr/km. Reseavstånd från bostadsadressen till
matcharenan uträknas enligt www.eniro.se.
Vid resa med egen moped/motorcykel utgår ersättning med 1,70 kr/km.
Trängselavgift (skrivs på restidsarvodesraden på domarkvittot, stryk restidsarvode och skriv
trängselavgift).
Vid resa med allmänna trafikmedel utgår reseersättning enligt SL-trafikens billigaste alternativ som är
accesskort med reskassa. För 2021 gäller följande:

Biljett

Helt pris

Reducerat pris 13–19 år

Reskassa enkel resa

38 kr

25 kr

Reskassa tur o retur resa

76 kr

50 kr

Resekostnadsersättningar utgår INTE till domaren enligt nedan:
- Vid övningskörning med bil till matchen.
- Cyklar eller till fots tar sig till matchen.
Var noga med att ta upp rätt arvode och reseersättning så slipper kansliet kräva tillbaka pengarna i
efterskott. Vid upprepade förseelser kommer domarens matchlista att justeras.

RESULTATRAPPORTER, ÖVR IGA RAPPORTER & ANMÄLAN

Separat guide finna att ladda ner på vår hemsida som steg för steg förklarar hur du rapporterar
matchen i FOGIS.
https://stockholm.svenskfotboll.se/domare/fogis/
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RESULTATRAPPORTERING VIA SMS

1. För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in
Matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm).
På följande två sätt kan man skriva i SMS:et:
(Matchnummer 9 siffror efter detta ett blanksteg och sedan hemmamål bindestreck sedan bortamål)
* xxxxxxxxx hm-bm ex. (150011984 02-03) matchen slutade 2-3
* xxxxxxxxx hm bm ex. (150011984 02 03) matchen slutade 2-3
2. SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer: 0730–126126
WO-matcher i 9 mot 9- och 11 mot 11-serier ska endast mailas in till kansli@stff.se . Skriv
matchnummer, samt vilket lag som lämnat WO och varför.
För 5 mot 5- och 7 mot 7-fotboll skall endast WO-matcher rapporteras till kansli@stff.se
GROVA UTVISNINGAR

Anmälan om grov utvisning ska:
→ Rapporteras in i FOGIS senast 24 timmar efter matchen
→ Beskriva vad som har hänt
→ Vara tydlig och läsbar
→ Skrivas separat för varje anmäld spelare/ledare
RUTINER NÄR DET GÄLLER DOMARBETALNINGAR

Domaren OCH föreningen har Swish – domarersättning förs över direkt via Swish
Domaren har Swish men inte föreningen – domarersättning skall betalas kontant
Domaren har inte Swish men föreningen har – domarersättning sätts in på konto.
Föreningen har alltid möjlighet att betala domaren kontant
I samtliga seniorserier (A-lag) finns möjlighet till digital domarersättning. Se separat guide på vår
hemsida.
Vid utebliven kontobetalning skall domaren skicka in blanketten ”Utebliven domarersättning” till
kansli@stff.se
Blanketten finns att ladda ner på https://stockholm.svenskfotboll.se/domare/dokument/
Gäller samtliga matcher som administreras av Stockholms Fotbollförbund.

DIGITAL DOMARERSÄTTNING

Under 2020 introducerades digital domarersättning, vilket blev mycket uppskattat av föreningar och
domare. Till säsongen 2021 kan det digitala systemet användas i samtliga seniorserier.
Se separat guide för information om systemet:
https://aktiva.svenskfotboll.se/domare/domarersattning/digital-domarersattning/

ARVODEN VID ”EJ TÄVLINGSMATCH”

Ej tävlingsmatcher är alla matcher som ej är sanktionerade serie- och cupmatcher. Matcher mellan
vår- och höstsäsongen är att betrakta som tävlingsmatcher.
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I "Ej tävlingsmatcher" där huvuddomaren dömer ensam, ska matcharvodet vara 75 % av ovanstående.
Om det i "Ej tävlingsmatcher" förekommer både huvud- och assisterande domare, ska matcharvodet
för båda kategorierna vara 50 % av ovanstående.
INSTÄLLD MATCH / WO-MATCH

11 MOT 11 & 9 MOT 9

Vid inställd match eller wo-match, där beslut fattas på matchdagen utgår ersättning om 300 kronor till
domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på, eller
påbörjat resa, till uppdragsplatsen utgår även reseersättning. Ersättningen betalas ut i samband med
tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning.
Du som domare skall omgående sända in en händelsebeskrivning till kansli@stff.se
7 MOT 7

Vid inställd match eller wo-match, där beslut fattas på matchdagen utgår ersättning om 130 kronor till
domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Om domaren infunnit sig på, eller
påbörjat resa, till uppdragsplatsen utgår även reseersättning. Ersättningen betalas ut i samband med
tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning.
För 5 mot 5- och 7 mot 7-fotboll skall skriftlig rapport alltid insändas och vara Stockholms
Fotbollförbund tillhanda senast 3 dagar efter match.
AVBRUTEN MATCH

Vid avbruten match ersätter hemmalaget domaren med normalt matcharvode och reseersättning,
matchen går inte att rapportera i FOGIS, men du som domare skall omgående sända in en
händelsebeskrivning till kansli@stff.se. Avbruten match som återupptas vid senare tillfälle står
hemmalaget för domarkostnaderna, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sådana skäl är exempelvis
när matchen avbryts på grund av väder, slocknat lyse eller andra omständigheter som hemmalaget inte
kunnat råda över. Då står Stockholms FF för domarkostnaderna.
SIST KALLAD DOMARE

Sist kallad domare till platsen skall döma matchen.
Reseersättning och arvode utgår med 130 kronor från Stockholms Fotbollförbund till den domare som
ej får döma matchen, med undantag om domaren kommit för sent till matchen.
Ersättning utgår endast där domaren infunnit sig på spelplatsen.
Den domare som blir utan match, uppmanas att ta kontakt med kansliets domaravdelning för
undersökning av omständigheterna runt dubbelkallelsen. Den domare som inte kontaktar kansliet
KAN FÅ PROBLEM ATT FÅ UT SIN ERSÄTTNING.
DOMARE VID FLERA MATCHER I RAD

Arvode utgår för varje match men reseersättning utgår endast som för en match.
Reseersättning delas mellan de matcher domaren dömer i rad.
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DOMARARVODEN 2021

Speltiden är 2*45 om inte annat anges nedan.
SERIE

HD

AD

Damer Div. 1, Svenska Spel F19

1130:-

680:-

Damer Div. 2,

785:-

575:-

Damer Div. 3, JDM, Junior 19 Flickor

680:-

495:-**

Damer Div. 4-5, Stockholmsserien dam div 1-3

660:-

480:-**

F17 SM (åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final)

900:-

655:-

F17 SM (gruppspel)

680:-

495:-

Herrar Div. 2

1840:-

1100:-

Herrar Div. 3, U21-serier, P19 Alls,

1390:-

835:-

Herrar Div. 4, P19 Div. 1, P17 Alls, Ligacupen P19

900:-

655:-

Herrar Div. 5, P17 Div. 1, P16 Nationell

785:-

575:-

Herrar Div. 6, JDM, P15 Regional

680:-

495:-**

Herrar Div. 7

660:-

480:-**

Stockholmsserien herr div 1-2

900:-

655:-

Stockholmsserien herr div 3-7

680:-

495:-**

Veteran

445:-

(2x30min)

P2003 kval till P19

785:-

575:-**

P2005 kval till P17

660:-

480:-**

555:-

420:-**

Flickor 2005/2002

660:-

480:-**

Pojkar 2002-2005

660:-

480:-**

555:-

420:-**

(3x25min)

420:-

310:-**

Flickor och Pojkar 2002-2004

(3x20min)

350:-

Flickor och Pojkar 2005-2006

(3x20min)

325:-

Flickor och Pojkar 2007-2008

(3x20min)

300:-

Flickor och Pojkar 2009-2011

(3x20min)

250:-

(3x15min)

150:-

P2006 kval till P16

(2x40min)

S:t Eriks-Cupen 11 mot 11

Flickor och Pojkar 2006

(2x40min)

S:t Eriks-Cupen 9 mot 9
Flickor och Pojkar 2007-2008
S:t Eriks-Cupen 7 mot 7

S:t Eriks-Cupen 5 mot 5
Flickor o Pojkar 2012-2013
Stockholm Cup Grupp A

1390:-

835:-

Stockholm Cup Grupp B

Högsta

serietillhörighet

Stockholm Cup kvarts- och semifinaler

1390:-

835:-

Stockholm Cup final

1840:-

1100:-

Victoria Cup kval-semifinal

Högsta serietillhörighet

Dock högst Dam
div 1 arvode

Victoria Cup final

Elitettarvode

Elitettarvode
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VID SKADA PÅ DOMARE

Om domare eller assisterande domare skadar sig under match och måste bryta p.g.a. detta, gäller
följande om en ersättare utses: Arvodet delas procentuellt mellan de bägge domarna beroende på hur
stor del av matchen man dömer. Reseersättning samt eventuell trängselskatt ersätts av föreningen till
den utsedde domaren och Stockholms Fotbollförbund ersätter den inkallade domaren.

KANSLI

Förbundets domarhandläggare Seniorserier samt kvalserier:
Björn Johansson:
08-444 75 36, e-post bjorn.johansson@stff.se
Peter Fridén:

08-444 75 37, e-post peter.friden@stff.se

För S:t Eriks-Cupen:
Emma Wesselgård:

08-444 75 13, e-post emma.wesselgard@stff.se

(föräldraledig 15/3–31/12)

Daniel Johansson

08-444 75 39, e-post daniel.johansson@stff.se

(från 1 mars)

Postadressen är:
Besöksadressen är:
Kansliets öppettider:

Stockholms Fotbollförbund, Box 1349, 171 26 Solna
Stockholms Fotbollförbund, Västra vägen 5 A, Solna
måndag – torsdag, 08.00 - 16.30, fredag 08.00 - 15.00

DOMARKOMMITTÉN 2021

Namn

Telefonr.

Epost

Ansvarsområde

Stefan Ragnarsson

070 – 880 33 57

stefan@rjb.nu

Domarärenden (tf. Ordf.)

Amanda Törner

070 – 593 42 87

amanda.torner@hotmail.com

DI, futsal / beachsoccer

Suhel Youssef

073 – 936 97 79

suhel86@hotmail.com

Talangutveckling., steg 2, div 6

Ulrica Löv

073 – 382 88 71

ulricalov@hotmail.com

Kontaktperson ungdom

Linn Andersson

070 – 279 57 94

linn.andersson@outlook.com

Coacher, observatörer

Rikard Aspegren

070 – 831 13 06

rikard.aspegren@hotmail.com

Damsamordnare

COACHER
HERRAR DIV. 4
Per

Lindström

Pelle.l.lindstrom@amexgbt.com

073 - 715 82 08

Peter

Brottman

stockholmC4@gmail.com

070 – 792 21 79

HERRAR DIV. 5
Arne

Fredholm

arne@fredholm.biz

073 - 389 00 45

Kamal

Berrahmoune

kamal.berrahmoune70@gmail.com

073 – 513 96 77

Welén

johan.welen@bredband.net

070 - 556 32 86

DAMER
Johan
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ADMINISTRATION AV MATCH

1. NÄR DU KOMMER TILL IDROTTSPLATSEN

Hämta in spelarförteckningarna från båda lagen och se till att följande uppgifter är med för samtliga
spelare:
✓ Tröjnummer
✓ Namn
✓ Födelsedatum (6 siffror)
✓ Spelare som läggs till manuellt skall noteras med komplett personnummer (10 siffror)
✓ Stäm av med lagen att alla ledare som skall ”sitta på bänken” finns noterade på
spelarförteckningen, max 7 ledare är tillåtet.
Om något av lagen kommer med en handskriven spelarförteckning, så är detta godkänt. Samma krav
gäller på vilka uppgifter som skall finnas med.
2. DIREKT EFTER MATCH I DOMARRUMMET

SMS:a slutresultatet samt gör följande noteringar på spelarförteckningarna:
✓ Varningar
✓ Utvisningar
✓ Lindring / grov utvisning av ledare
✓ Målskyttar (i seniorserier)
✓ Halvtidsresultat och slutresultat
3. NÄR DU KOMMER HEM DOCK SENAST 24 TIMMAR EFTER MATCH

Logga in i FOGIS och under domarrapporten på aktuell match för över samtliga noteringar från
matchen. Ett tips är att du avslutar med resultaten.
✓ Ta bort/lägga till spelare. (Glöm inte att ”spara trupp”)
✓ Ta bort/lägga till ledare. (Glöm inte att ”spara trupp”)
✓ Lägg till tröjnummer om det saknas. (Glöm inte att markera ”spara trupp”)
FÖLJANDE SKA RAPPORTERAS IN:
✓ Varningar
✓ Utvisningar (vid grov utvisning skall anmälan göras)
✓ Utvisningar av ledare (vid grov utvisning skall anmälan göras)
✓ Målskyttar
✓ Halvtidsresultat och slutresultat
När du rapporterat samtliga uppgifter så klicka på SPARA o GODKÄNN.
Får du en röd varningstext högst upp på sidan så är det något som du missat som du måste rätta till.
Du ser om domarrapporten blir godkänd om text enligt nedan visas:
Status för domarrapport Godkändes 2020-08-26
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CHECKLISTA FÖR DOMARE

Denna mycket detaljerade checklista är framtagen speciellt för nya domare,
men gäller naturligtvis för domare på alla nivåer.
När det står SKALL, så måste du göra detta, och står det BÖR är det en stark
rekommendation för att lyckas så bra som möjligt i matchen.
Tiden innan du kommit till idrottsplatsen
✓ Du BÖR ha all din utrustning framplockad och packad i mycket god tid.
✓ Du SKALL ha domarkläder i samtliga serier.
✓ Du SKALL ha med dig följande:
→ Domarkläder, tröja, byxor, strumpor
→ Visselpipa (helst 2st)
→ Gult och rött kort
→ Anteckningsmaterial, block och penna (gärna 2st)
→ Klocka med tidtagarfunktion på sekundnivå (gärna 2st, helst armbandsur, (mobil
får INTE användas eller vara påslagen på planen))
→ Mynt för slantsingling
→ Reseräkning, d.v.s. domarkvitto
✓ Du BÖR ha med dig följande:
→ Spelregler 2021
→ Stockholmshäftet 2021
→ Vattenflaska
→ Andra tröjfärger för ombyte
✓ Du SKALL kontrollera din resväg så att du säkert är framme på idrottsplatsen minst 30
minuter innan matchstart vid ensamdomare och vid domarteams matcher gäller minst 60
minuter innan match dock har huvuddomaren rätt att kräva tidigare samling.
Om du får tidigt eller sent förhinder så SKALL du meddela STFF:s kansli i föreskriven tid ELLER
skaffa ersättare. Du SKALL snarast meddela STFF:s kansli att du ej dömer matchen samt ersättarens
namn minst en timme innan avspark.
När du kommer till idrottsplatsen
✓ Du SKALL direkt söka upp hemmalagets lagledare (eller någon i hemmalaget om du inte
hittar denna) och presentera dig som domare.
✓ Du SKALL meddela båda lagledarna att du skall få laguppställningsblanketter, Du SKALL
kontrollera lagens tröjfärger (bortalaget och du själv tar andra färger om de är för lika)
✓ Du SKALL kontrollera laguppställningarna och ev. dispenser före matchens start.
✓ Du SKALL byta om i god tid och du SKALL värma upp i god tid.
✓ Du SKALL kontrollera spelplan och målställning, särskilt näten.
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