Distriktsreglemente

För Norrbottens Fotbollförbunds (NFFs) barn- och ungdomsfotboll
Med barn- och ungdomsfotboll avses all fotboll för pojkar och flickor i åldersklasserna från 7
år till 19 år. De bestämmelser som finns i detta ungdomsreglemente gäller all barn- och
ungdomsfotboll inom NFFs verksamhetsområde.
Undantag kan gälla tävlingar arrangerade av SvFF eller annat SDF. I sådana fall finns särskilda
tävlingsbestämmelser utfärdade.
NFFs Fotbollskommitté äger rätt att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna under året.
Blå text är förändringar från föregående år.
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Tävlingsbestämmelser
Poängberäkning

Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får båda
lagen 1 poäng. Gäller i alla tävlingar, det vill säga också i föreningscuper.
OBS poäng beräknas enbart i 9 mot 9 och 11 mot 11.

Avbruten match

Om domaren avbryter en match före full tid på grund av dåligt väder eller mörkrets inbrott, avgör
NFF: s Ungdomskommitté om matchen skall spelas om. I annat fall skall, om NFF inte beslutar om
annat, resultatet vid tidpunkten för matchavbrottet gälla som slutresultat. Domaren skall alltid göra
en notering därom i matchrapporten.

Speldagar

Fastställande av speldagar ska, så långt det är möjligt vara gjord i god tid innan seriestarten. Alla
matcher ska registreras in i FOGIS. Grunden är att alla matcher spelas under fastställd vecka. Byte av
match till annan spelomgång får ske om ”särskilda skäl” föreligger. Sådana skäl kan ex. vara
samåkning vid längre avstånd. Ändring av match ska, så långt det är möjligt, ske till tidpunkt som
ligger före tidigare fastställt datum. Matcher i COOP Norrbotten Cup får inte läggas senare än utsatt
speldag utan tävlingsledarens medgivande. För ändring av match krävs motståndarlagets
medgivande. Lagen skall samtidigt överenskomma om ny speldag. Den nya speldagen skall alltså vara
accepterad av båda lagen. Riktlinje är att den nya speldagen ska ligga inom 15 dagar från ursprunglig
speldag.

Matcher

Överenskommelse av matchdag samt kallelse till match ska ske minst en vecka före utsatt speldag.
Resultat av matcher gäller enbart i den tävling som matchen är lottad i. Undantag kan vara när
seriematch och kvalmatch Coop Norrbotten Cup med samma speltid kolliderar och båda lagen
tillsamman med NFF är överens om detta. Resultat av matcher i slutspel, Coop Norrbotten Cup, där
en kortare speltid används gäller bara i den turneringen. Samtliga resultat ska redovisas i FOGIS
senast 1 dag efter spelad match.

Walk-Over (WO)-Resultat

Tävlingsmatch som döms till WO av tävlingsstyrelsen medför att ”icke felande förening” erhåller 3
poäng och målresultatet fastställs till 3-0. Det är tävlingsstyrelsen som beslutar om WO, inte en
överenskommelse mellan föreningarna. Efter 2 WO matcher utesluts laget ur aktuell tävling. I match
som inte spelats och där båda lagen är ”felande” redovisas matchen som ospelad och båda lagen blir
utan poäng.

Förlorad match och uteslutning

Lag som blir ådömd WO, ”hoppar av” eller utesluts ur serie eller annan tävling anordnad av NFF, kan
åläggas att, för utom stipulerade straffavgifter till NFF, kompensera ”icke felande förening” för
eventuella resekostnader till motsvarande returmatch. Vid match i enkelserie har
NFF: s Fotbollskommitté rätt att avgöra om felande lag skall kompensera motståndarlaget enligt
följande schablon. Kompensationen beräknas schablonmässigt till 150: -/mil.

Regeltillämpning i norrbottnisk barn- och ungdomsfotboll
Spelformer och spelregler

Vi spelar enligt de nationella spelformerna och tillämpar ”Spelregler för barn- och ungdomsfotboll
2021” publicerad av Svenska Fotbollförbundet.

Korttidsutvisningar i barn- & ungdomsfotbollen

Korttidsutvisningar används i alla 7 mot 7 och 9 mot 9 matcher i Norrbotten. Detta gäller således
seriespelet i 9 mot 9 och 7 mot 7 alla serier. Samt COOP Norrbotten Cup. Undantag från denna regel
är COOP Norrbotten cup semifinal- och finalspel, 11 mot 11, 3 mot 3 och 5 mot 5.
Syftet med korttidsutvisningar är att stävja fult språkbruk och dåligt uppförande.
Samtliga varningar innebär korttidsutvisning i NFF: s ungdomsfotboll.
• Gult kort = varning och korttidsutvisning
• Rött kort = utvisning hela matchen
Inom all ungdomsfotboll i Norrbotten bör (skall) svordomar och dåligt uppträdande föranleda varning
vilket innebär korttidsutvisning för berörd spelare. Observera att Norrbottens FFs korttidsutvisningar
inte tillämpas på oaktsamma tacklingar eller liknande, då gäller ”Spelregler för barn- och
ungdomsfotboll 2021”.
Tillämpning
Varning (gult kort) innebär individuell korttidsutvisning.
• Vid varning (gult kort) i 11 mot 11 och 9 mot 9 så utvisas den varnade spelaren i 10 min.
• Vid varning (gult kort) i 7 mot 7 så utvisas den varnade spelaren i 5 min.
Spelaren får ersättas och laget spelar med samma antal spelare under utvisningen som innan.
Efter avtjänat straff får spelaren återinträda i samband med ett spelavbrott
Ansvarig för utvisningstiden är den utvisade spelarens ledare.
Återinträder i spelet sker efter domarens godkännande.
Om samma spelare erhåller två korttidsutvisningar (varningar) under matchen skall denne som
vanligt utvisas för lindrig förseelse. Den utvisade spelaren få ej återinträda i spelet men ersättas av
annan spelare.
Om spelare erhåller rött kort direkt (antingen vid grov förseelse eller målchansutvisning) utvisas
spelaren som vanligt för resterande del av matchen. Den utvisade spelaren får ej återinträda i spelet
eller ersättas av annan spelare.
Grov förseelse skall av domaren anmälas till Norrbottens Fotbollförbund.

Administration

Norrbottens FFs kansli administrerar för Flickor och Pojkar (barn & ungdomar) alla serier i 3 mot 3, 5
mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11 serier.

Matchrapportering

Alla matcher 9 mot 9 och 11 mot 11 ska rapporteras in I Fogis via hemsida eller via sms. Hemmalaget
ansvarar för rapporteringen.
Smsrapporteringen görs: Slå först in matchnummer OBS 9 siffror, mellanslag hemmamål mellanslag
bortamål och skicka på telefonnummer 0730 126 126. Serier och matchnummer finns på FOGIS eller
på Norrbottens FF s hemsida.

Spelartruppförteckning

Lagen ska ta med sig spelartruppsförteckning till varje match från och med det år spelarna fyller 13
år. Lagen skriver ut dessa från FOGIS.
Förteckningen tas med i två exemplar till varje match och ges till motståndarlag samt domare.

Spelartruppsförteckning i åldrarna 7-12 år

NFF uppmanar lagen i åldrarna 7 till 12 år att även dem ta ut en variant av ”spelartruppsförteckning”
till varje match för att visa transparens. Denna förteckning innehåller laguppställning med födelseår.
Eventuella dispenser tydliggörs i denna förteckning.

Representationsbestämmelser
Spelarregister

Vid registrering införs spelare i spelarregistret i FOGIS. Registreringen gäller tills vidare. Det åligger
förening att fortlöpande upprätthålla korrekta uppgifter om spelares registrering i FOGIS. I registret
ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som spelare varit registrerad för fr.o.m. det
kalenderår spelaren var 12 år.

Registrering av spelare
Ungdomsregistrering 12-14år

Spelare som är 12-14 år registreras direkt av föreningarna i Fogis.
För alla spelare under 15 år gäller oförändrade övergångsbestämmelser d v s rätt att byta förening
inför ny speltermin utan särskilt övergångsförfarande.
Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och dennes
vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren samtidigt
medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget, som gäller till och med det
år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Dokumentet "Registrering av ungdomsspelare fotboll" hittar du på SvFFs hemsida.
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/spelarovergangar/registrera-spelare/
OBS! Om spelaren lämnar föreningen för en ny förening stryks spelaren i den lämnande föreningen
automatiskt för att sedan registreras i den nya föreningen. Historiken kommer att finnas kvar för att
kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.
Nyregistrering från 15 år

Föreningen ska, innan nyregistreringen genomförs i Fogis, inhämta spelarens och, om spelaren är
under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att
spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget förvaras
hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för SvFF. Intygsdokumentet "Registrering av
fotbollsspelare" hittar du på SvFFs hemsida.
https://aktiva.svenskfotboll.se/forening/spelarovergangar/registrera-spelare/
OBS! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) måste nyregistreras i föreningen
från och med 1 april det år spelaren fyller 15 år. Dessutom krävs nytt registreringsintyg från 15 år för
att registreringen ska vara giltig. Historiken kommer att finnas kvar för att kunna fastställa vilka
föreningar som varit delaktiga i spelarens fotbollsmässiga utbildning.

Futsalregistrering

För futsal gäller särskild licens.
Läs mer om futsal på www.svenskfotboll.se

Kombinerade lag

Föreningar som har för litet underlag till eget lag, kan i 11- respektive 9, 7, 5 och 3 mot 3 ansöka om
kombinerat lag med annan förening, i s.k. ”kombinerat lag”. Sådan ansökan skall bekräftas, genom
godkännande och insändas till NFF med anmälan. Föreningen som är ansvarig för anmält kombinerat
lag skall också skicka in en bekräftelse med den kombinerade föreningens godkännande. Använd
blankett som finns på NFFs hemsida.

2 eller fler lag i seriespel

Om en förening anmäler 2 eller fler lag till samma tävlingskategori utgår gruppindelningen ifrån att dessa lag
inte spelar i samma tävlingsgrupp. Om annat önskas bör lagen meddela Norrbottens FFs kansli detta i
samband med anmälan.
2 eller fler lag i samma tävlingsgrupp – 11 mot 11 och 9 mot 9
Om en förening har två eller fler lag i samma tävlingsgrupp får en spelare inte spela för båda lagen. Lagen
behöver alltså två separata lagtrupper.
2 eller fler lag i samma tävlingsgrupp – 7 mot 7, 5 mot 5 och 3 mot 3
Om en förening har två eller fler lag i samma tävlingsgrupp får lagen använda samma spelare om det krävs.

Licens och lagförsäkringar

Svenska Fotbollförbundets beslut om licens och lagförsäkringar innebär att spelare från och med det
år hon eller han fyller 15 år ska vara licensierad för att få delta i tävlingsmatcher. Användandet av
spelare, d v s registrerad för föreningen enligt ovan, innebär att föreningen använder sig av ”ej
kvalificerad spelare” vilket medför påföljd enligt SvFF:s Tävlingsbestämmelser.

Övergångsbestämmelser

(Licensierad spelare det vill säga från och med det år hon eller han fyller 15 år)
Övergångsbestämmelserna finns reglerade i NFF:s TB som finns att hitta på NFF: s hemsida
www.svenskfotboll.se/norrbotten TB

Dispenser

I alla, undantag 3 mot 3, 5 mot 5 och flickor/pojkar 16-17år, barn- och ungdomsserier krävs det att
föreningen ansöker om åldersdispens till Norrbottens FF för att använda sig av överåriga spelare. Du
hittar blankett att fylla i på NFFs hemsida.
För serierna flickor/pojkar 16-17år får 3+1(utespelare+målvakt) överåriga spelare användas per
match. Spelarnas ålder får dock ej överstiga 19 år.

Tillståndsansökan för tävlingar

I enlighet med Tävlingsbestämmelserna krävs tillstånd för att arrangera cup/turingering i distriktet.
Ansökan om tillstånd att arrangera Cup eller tävling skall vara NFF tillhanda senast 1 månad före
genomförandet. Cup eller tävling som arrangeras utan tillstånd kommer att anmälas till bestraffning
enligt SvFF:s Tävlingsbestämmelser. Tillstånd söks för att inte olika arrangemang skall kollidera och
att gällande försäkringsbestämmelser uppfylls.
Blankett för tillståndsansökan hittar ni på NFFs hemsida.

Avgifter och skyldigheter
Anmälningsavgifter

För varje anmält lag uttages en startavgift enligt nedan:
Avgifterna är förövrigt redogjorda i samband med inbjudan till NFF: s Ungdomstävlingar 2020.
U19
U17
U16
COOP Norrbotten Cup
Barn & ungdom 11 mot 11
Barn & ungdom 9 mot 9
Barn & ungdom 7 mot 7
Barn & ungdom 5 mot 5
Barn & ungdom 3 mot 3

Se SvFFs hemsida
Se SvFFs hemsida
Se SvFFs hemsida
500kr/lag
950kr/lag
850kr/lag
700kr/lag
500kr/förening
300kr/förening

Avgifterna debiteras genom särskild föreningsdebitering efter det att ungdomstävlingarna har
startat.

Anmäld förenings skyldighet

Förening som anmäler sig till NFF: s tävlingar är skyldig att fullfölja deltagandet.
Olägenheten med lag som inte fullföljer tävlingar som man anmält sig till, skapar problem och besvär
för såväl NFF som övriga klubbar.
Vid NFF: s Ungdomskonferensen har det beslutats om skärpta straffkonsekvenser för avhoppande
lag:
Avhoppande eller uteslutet lag

a) Anmält lag som återtar sin anmälan innan spelordningen upprättats
5-mot 5 = betald startavgift + 500 kr
7-mot 7 = betald startavgift + 1 000 kr
9-mot 9 = betald startavgift + 2 000 kr
11-mot 11 = betald startavgift + 2 000 kr

b) Anmält lag som återtar sin anmälan efter spelordningen upprättats
5-mot 5 = betald startavgift + 1 000 kr
7-mot 7 = betald startavgift + 2 000 kr
9-mot 9 = betald startavgift + 2 000 kr
11-mot 11 = betald startavgift + 3 000 kr
WO.-matcher

Match som föranlett WO. debiteras 500 kr/match och gäller i alla divisionsspel. För lag som uteslutits
på grund av lämnade WO - matcher, ålägges såväl uteslutnings- som WO – avgift.
”Felande förening” kan åläggas att, förutom fastställda straffavgifter till NFF, till ”icke felande
förening” kompensera ev. reskostnader till motsvarande returmatch. Kompensationen beräknas
schablonmässigt till 150:-/mil-. Vid avhopp ur ”enkelserie” kommer särskild uträkning av
kompensation till övriga lag att ske. Särskilda minimiavgifter finns för avhopp och WO i COOP
Norrbotten Cup.
WO= Walk Over
Påföljd vid utvisningar, Grov utvisning

Om domare utvisar eller anmäler spelare eller ledare för grov förseelse skall gärningsbeskrivning
åtfölja matchrapporten. Utvisad spelare får ej deltaga i lagets nästkommande match samt kan genom
tävlingsjuryns beslut åläggas att stå över ytterligare match/er. Spelare/ledare som rapporteras för
grov förseelse kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av Norrbottens FFs Tävlingskommitté.
Lindrig utvisning

Spelare som erhåller två varningar i samma match utvisas för resten av matchen.
Utvisad spelare får ej deltaga i lagets nästkommande match i tävlingen.
Målchansutvisning

Spelare som utvisas för målchansutvisning utvisas för resten av matchen.
Utvisad spelare får ej deltaga i lagets nästkommande match i tävlingen.

Ersättning domare

Ersättningsnivå hittar ni på Norrbottens FFs hemsida.
Inga traktamenten tillämpas i några av pojk- och flickserierna
Ersättningarna avser ”behöriga” matchfunktionärer det vill säga med domar- eller
ungdomsdomarkort.
Rekommenderas att utbetalningen sker första bankdag efter match och senast
6 kalenderdagar efter match.

Matchvärd

Matchvärd är en person/er som föreningen utser. Denna person/er skall vara den ”serviceinriktade”
person/er som möter motståndarlaget och domarna först. Matchvärden skall bära väst/jacka.
Matchvärden skall inte bära föreningsklädsel i sin roll. När det gäller att hålla ordning skall inte
matchvärden vara någon ”polis” eller extra domare, utan med ett diskret språk ev. vidtala personer
som uppträder olämpligt.
Förslag på uppdrag
• Välkomna bortalag och domare
• Välkomna bortalagets föräldrar och supportrar vid ungdomsmatcher och tillse att dessa står
på motsatt sida av planen sett från spelare och ledares avbytarbänk
• Se till att lagens laguppställning kommer till domare och motståndare före match
• Informera om Norrbottens Fotbollförbunds policy och påminna om att den skall följas och
det kan, med fördel, speakern hjälpa till med under match. Notera att vi använder oss av
korttidsutvisningar inom norrbottnisk barn- och ungdomsfotboll.
• Efter bästa förmåga tillse att god ordning gäller på matchen och i förekommande fall i
publiken
• I pauser och efter match vara ett domarstöd genom att ge domaren uppmärksamhet samt
vara samtalspart
• Efter matchen tillser matchvärden att god ordning gäller runt hemma- och motståndarlag
samt domare
• Ser till att ledare för vardera lagen, kontrollerar domarens noteringar på matchrapporten

Fotbollskommittén - Ungdomsgruppen
Norrbottens Fotbollförbund
Kansliet@norrbottensff.bd.se

