Föreskrifter år 2021 – Div. 2 Götaland Damer
Det är arrangerande förenings ansvar att dessa föreskrifter finns tillgängliga vid matcher ingående
i Div 2 Götaland Damer.

1 kap. Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Administrerande SDF:s TK äger besluta i frågor, som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. Administration
1§. Serienamn och administration
Götalandsdistrikten har åtta uppgångar till division 1, varför Div. 2 Götaland Damer skall bestå av åtta
seriegrupper om vardera 12 lag fr o m spelåret 2018.
Södra Götaland Damer– adm SDF Skånes FF
Sydvästra Götaland Damer – adm SDF Hallands FF
Sydöstra Götaland Damer – adm SDF Blekinge FF
Västra Götaland Damer – adm SDF Göteborgs FF
Nordöstra Götaland Damer – adm SDF Östergötlands FF
Nordvästra Götaland Damer – adm SDF Dalslands FF
Östra Götaland Damer – adm SDF Smålands FF
Norra Götaland Damer – adm SDF Västergötlands FF
2§. Avbytare
Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match.
Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byten sker genom s.k. flygande byten enligt TB 4:5.
Avbytare får inte inträda på spelplanen förrän den spelare som ska bytas ut, har lämnat spelplanen.
Bytet ska ske vid mittlinjen. Om spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen, får denna
ersättas först när bollen är ur spel. Straffet för felaktigt flygande byte är varning till den spelare som
inträtt på planen för tidigt, d.v.s. före det att den spelare som skulle lämnat planen gjort detta.
Alla på spelarförteckningen upptagna spelare anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit
inbytta eller ej, vilket innebär att inga spelare ska markeras som ersättare i Fogis då de i så fall inte
kommer att anses ha deltagit i matchen.
3§. Priser
Segrande förening i respektive seriegrupp tilldelas föreningspris samt medaljer enligt
administrerande SDF:s föreskrifter. Kostnaden för priserna svarar administrerande SDF för.
4§. Seriesammansättning
Seriesammansättningen 2018 och senare fastställs av respektive SDF efter koncensus-beslut vid
Götalandskonferensen, där varje SDF genom styrelsebeslut konfirmerar seriesammansättningen.
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5§. Anmälan till tävling
Behöriga lag från respektive SDF sammanställs och en telefonkonferens hålls mellan respektive SDF:s
tävlingsansvariga, där en preliminär seriesammansättning tas fram. Denna offentliggörs via
respektive SDF:s hemsida och mail till berörda föreningar, som skall bekräfta deltagande i serien
enligt TB 2.12. Efter fastställd definitiv serie (Götalandskonferensen) sker informationsutbyte mellan
SDF för föreningar, som inte spelar i egna distriktet.
Kombinerade lag äger rätt att delta i seriespelet i Div. 2 Götaland Damer.
Föreningar med samarbetsavtal, där föreningen är farmarklubb samt andralag äger inte rätt att delta
i seriespelet.
6§. Spelordning
Spelordning upprättas av administrerande SDF senast 15 februari. Arrangerande SDF väljer om
spelordningsmöten ska hållas eller om föreningarna direkt i Fogis ska lägga in sina hemmamatcher.
Sista spelomgången ska genomföras samma dag och tid.
7§. Matchändring
Framställan om matchändring skall göras enligt administrerande SDF:s rutiner.
För matchändringsavgift se § 16.
8§. Walk over och uteslutning
Förening vars lag lämnar mer än en walk-over utesluts ur tävlingen. Uteslutets lags matcher
ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.
Förening som lämnar walk-over debiteras en avgift av administrerande SDF enligt § 16.
Förening, som lämnar walk-over, oavsett om detta är den första eller andra, i någon av föreningens
två sista seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur seriegruppen. Dock kvarstår föreningens
samtliga resultat och ospelade matcher räknas som walk-over, 0 – 3.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, får dock
beslutas att laget fortsatt kan delta i tävlingen efter föreningens andra walk-over. Samtliga matcher
efter walk-over-matchen skall då spelas. Administrerande SDF:s TK (motsvarande) prövar frågor om
uteslutning på grund av walk-over. Ansökan om fortsatt spel skall ha inkommit till administrerande
distrikt senast andra vardagen efter matchdagen.
Om ett lag blir uteslutet av annan orsak än walk over i något av lagets två sista seriematcher, oavsett
spelomgång, ska lagets samtliga resultat kvarstå och ospelade matcher räknas som walk over, 0 – 3.
9§. Upp- och nedflyttning
Uppflyttning till div. 1 sker av segraren i respektive seriegrupp. Segrande kombinerat lag får inte
flyttas upp till division 1 utan ersätts av bäst placerat behörigt lag från den aktuella seriegruppen,
förutsatt att detta lag är tvåa i seriegruppen. Om inget behörigt lag kan flyttas upp från en seriegrupp
så gäller bestämmelserna i TB 2.27.
Inför 2022 utökas OBOS Damallsvenskan till från 12 till 14 lag vilket bl.a. innebär att division 1 utökas
med 2 lag. En av dessa extra uppflyttningsplatser tillfaller Götaland. Platsen tas av den bästa tvåan i
Götalands division 2-serier enligt bestämmelserna i TB 2.27.
Nedflyttning till div. 3 sker av de på platserna 11 och 12 placerade lagen i resp. seriegrupp. Vid behov
av extra nedflyttning utses de lagen genom en jämförelse mellan de på tionde plats placerade lagen,
varvid sämsta tiondelag först flyttas ned, därefter näst sämsta osv enligt bestämmelserna i TB 2.2
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Div. 2 Götaland Damer består av åtta seriegrupper, vilket innebär att vid nedflyttning från division 1
av åtta Götalandslag kommer inget lag på tiondeplats att beröras av extra nedflyttning, vid nedflyttning av nio Götalandslag kommer ett lag på tiondeplats att beröras av extra nedflyttning osv.
Andra förutsättningar, som lag som utgått under spelåret mm kan påverka hur extra nedflyttning
beräknas.
Uppflyttning från div. 3 av 16 lag görs på följande sätt:
Bohusläns FF/Dalslands FF 1 lag
Göteborgs FF 1 lag
Hallands FF 1 lag
Skånes FF 4 lag
Smålands FF/Blekinge FF 5 lag
Västergötlands FF 3 lag
Östergötlands FF 1 lag
Förening, som utgår på egen begäran eller utesluts ur seriespelet skall enligt TB 2.25 nedflyttas till
distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen får delta.
För föreningar i division 1 innebär detta inplacering i Div. 2 Götaland Damer.
Motsvarande för föreningar i Div. 2 Götaland Damer avgörs av föreningens SDF.
I seriegrupp, som före seriestarten, fram t o m närmsta vardag före första match i den aktuella
seriegruppen, endast omfattar 10 lag eller färre, är sist placerat lag efter slutspelad serie
nedflyttningslag.
I seriegrupp som kommer att omfatta 10 lag eller färre genom att lag lämnar walk over i första
omgången för att därefter lämna serien är sist placerat lag efter slutspelad serie nedflyttningslag.
10§. Vakanser
Om vakans, som uppstår i div. 1, tillfaller Götalandsdistrikten tilldelas denna plats bästa tvåa i Damer
div.2 Götaland enligt bestämmelserna i TB 2.27.
Om vakans uppstår och extra nedflyttning till division 3 skett skall sådant lag återplaceras innan
vakansordning enligt nedan gäller.
Om vakans uppstår innan definitiv seriesammansättning tilldelas den vakanta platsen nästkommande
kvalificerat lag från samma SDF. Om berört SDF inte kan tillsätta den vakanta platsen erbjuds denna
till det SDF, som baserat på antal lag (se TB 2.27) är berättigat att tillsätta denna vakans.
Om vakans uppstår efter definitiv seriesammansättning tillsätts platsen av geografiskt bäst placerat
och kvalificerat lag i förhållande till den seriegrupp vakansen uppstått i.
Vid vakanstillsättning gäller att serieplacering går före antalet inspelade poäng i seriespelet.
Vakanser tillsätts inte efter 28 februari om inte särskilda skäl föreligger.
11§. Resultatrapportering
Resultatrapportering sker enligt administrerande SDF:s regelverk.
12§. Domare och assisterande domare
Matcher får dömas av en, två eller tre domare. Utsedd huvuddomare avgör hur matcher ska dömas,
exempelvis med hänsyn till en eventuell avsaknad av assisterande domare. Se också TB 4.29
Hemmaföreningens SDF tillsätter huvuddomare med lägst damer div.2-klassning alternativt herrar
div 5-klassning och assisterande domare, dock skall match genomföras även om assisterande domare
saknas.
Om assisterande domare ej tillsätts skall gästande lag informeras om detta så snart det är känt.
Föreningen har själv ett ansvar att kontrollera domartillsättningen i Fogis inför varje match.
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När AD inte tillsätts genom SDF:s försorg är det de i matchen deltagande föreningarnas ansvar att
tillsätta s.k. linjedomare. Varje förening tillsätter en linjedomare, som skall vara matchens domare
behjälplig med markering av inkast. Om föreningarna inte är överens om val av sida för sin
linjedomare äger bortalaget rätt att välja sida först. Då förening tillsätter linjedomare bör åldern inte
understiga 18 år.
Domarna ska söka sin ersättning elektroniskt via Fogis senast fem (5) dagar efter godkänd
matchrapport. Föreningar har sju (7) dagar på sig att utbetala ersättning till domare.
13§. Bollar, bollflickor och bollpojkar
Arrangerande förening skall tillhandahålla minst fem godkända matchbollar och bör utse erforderligt
antal för uppgiften lämpliga bollflickor/bollpojkar.
14§. Spelplan
Match ska spelas på gräs- eller konstgräsplan, som ska vara lägst 100 x 60 meter och högst 110 x75
meter. Tekniskt område ska vara markerat enligt spelregler för fotboll. Match får dock inte ställas in
om tekniskt område saknas, dock ska detta förhållande rapporteras till administrerande SDF.
15§. Serieavgift
Serieavgiften 2021 utgör 3 000 kr. Avgiften debiteras och behålls av administrerande SDF.
16§. Övriga avgifter
Nedanstående avgifter debiteras av administrerande SDF
Walk-over-avgift (§8) 2 000 kr.
Walk-over-avgift vid walk-over i de två sista omgångarna (§8) 3 000 kr.
Uteslutningsavgift (§8) 2 000 kr.
Avgift för förening som lämnar serien utgör 2 000 kr.
Matchändringsavgift 500 kr (vid annan orsak än otjänlig väderlek/plan).
För matchändringar före 15/3 utgår ingen matchändringsavgift.
17§. Bestraffning och ärendehantering
Enligt TB kapitel 5, 6 och 7. Administrerande SDF hanterar tävlings- och bestraffningsärenden för lag
ingående i respektive seriegrupp.
18§. Representationsbestämmelser
Enligt SvFF:s Representationsbestämmelser. Föreningssamarbete enligt RB 2:7 är inte tillämpligt i
Damer div.2 Götaland med undantag av s k amatörlån. Amatörlån mellan föreningar i samma
seriegrupp får inte tillämpas.
Regler om SDF-specifika legitimationskort är inte tillämpliga i Div. 2 Götaland Damer.
19§. Översyn av föreskrifter
Götalandsdistriktens höstkonferens är översynsorgan för dessa föreskrifter och kan besluta om
tillsättande av arbetsgrupp(er) för framtagande av justeringar av dessa föreskrifter.
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