Det är föreningens, ledarens, spelarens och
funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SvFF:s och ÖFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.

Tävlingsbestämmelser
1 kap. – Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) och
Östergötlands
Fotbollförbunds
(ÖFF)
Tävlingsbestämmelser
(TB)
respektive
Representationsbestämmelser (RB) i tillämpliga delar.
I ungdomsfotboll som administreras av annan organisation än ÖFF (t ex SvFF eller annat
distriktsförbund) gäller särskilda bestämmelser för de respektive serierna.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SvFF:s och ÖFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.

2 kap. - Administration
1 § Poängberäkning
Poängberäkning sker endast i serier på nivå 3 och 4 (13 år och äldre).
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande:
▪ Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng
▪ Vid oavgjord match får vardera laget 1 poäng
På nivå 2 (10-12 år) genomförs seriespel utan poängberäkning.
På nivå 1 (8-9 år) genomförs sammandragsspel utan poängberäkning.
2 § Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs enligt följande prioritering:
1. Antal poäng
2. Målskillnad
3. Flest gjorda mål
4. Inbördes möten (poäng – målskillnad – flest gjorda bortamål)
5. Skiljematch på neutral plan, dock endast om placeringen gäller serieseger eller uppnedflyttning
3 § Spelform
Nivå 1 P/F8-9 år
Nivå 2 P/F10-12 år
Nivå 3 P/F13-14 år
Nivå 3 P/F 15-16 år
Nivå 4 P/F17-19 år

5 mot 5
7 mot 7
9 mot 9
11 mot 11
11 mot 11

I alla 11mot 11 serier gäller generell rätt att spela 9 mot 9 när något av lagen inte har fler än
maximalt 11 spelare att tillgå. I 9 mot 9 serierna gäller motsvarande regel om något av lagen
har maximalt 9 spelare att tillgå. Vid 7mot 7 i 9 mot 9 serierna gäller 9 mot 9 regler med
undantag för antalet spelare och spelplanens storlek. Det lag som begärt 9/7-spel får använda
max två avbytare. Det lag som inte själva har begärt ändrad spelform äger rätt att använda fritt
antal avbytare. Dock spelar båda lagen med max nio/sju spelare på planen.
Spelplanens och målens mått och särskilda regler för respektive spelform finns Spelregler Barnoch Ungdom.

4 § Speltid
Nivå 1 P/F8-9 år
Nivå 2 P/F10-12 år
Nivå 3 P/F13-14 år
Nivå 3 P/F 15-16 år
Nivå 4 P/F17- 19 år

3 x 10 min
3 x 20 min
3 x 25 min
2 x 40 min
2 x 45 min

Mellan varje period/halvlek har lagen har rätt till en paus där ledarna i lugn och ro hinner prata
med spelarna.
5 § Bollstorlek
Nivå 1 P/F8-9 år
Nivå 2 P/F10-12 år
Nivå 3 P/F13 år
Nivå 3 P/F14 år, P/F15 år
Nivå 4 P/F17 år, P/F19 år

Storlek 3
Storlek 4
Storlek 4
Storlek 5
Storlek 5

6 § Ersättare och avbytare
Fritt antal avbytare tillämpas i alla ÖFF:s serier och turneringar t o m 19 år.
Utbytt spelare får återinträda i spelet.
På nivå 1-3 (t o m 15 år) ska samtliga på laguppställningen spela. På nivå 4 (17-19 år) bör
samtliga på laguppställningen spela. Samtliga spelare som finns med på spelarförteckningen
anses ha deltagit i matchen.
Byte av spelare måste ske på härför avsedd plats.
För att starta match krävs följande antal spelare:
▪ 11 mot 11 krävs att resp lag har nio spelare på planen
▪ 9 mot 9 krävs att resp lag har sju spelare på planen
▪ 7- mot 7 krävs att resp lag har fem spelare på planen
▪ 5 mot 5 krävs att resp lag har fyra spelare på planen
7 § Priser
På nivå 3 och 4 (13-19 år) erhåller segrande lag i ÖFF:s serier 20 medaljer och ett lagpris.
Segrare utses endast efter höstsäsongens slut (i vår-höstserier delas inga medaljer ut efter
vårsäsongens slut).
Penningpriser får ej förekomma i tävlingar för barn- och ungdomslag (t o m 19 år).
8 § Seriesammansättning
Sammansättningen av serierna och sammandragen fastställs av ÖFF efter remiss till föreningar.

9§

DM i fotboll och futsal
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ÖFF anordnar varje år DM i fotboll och futsal. Följande gemensamma föreskrifter gäller:
▪ Inga åldersdispenser är tillåtna i DM
▪ Varje förening äger rätt att delta med ett lag per åldersgrupp
▪ Kombinerade lag tillåts under förutsättning att de deltar i ÖFF:s serier aktuell säsong
▪ Ackumulering av varningar tillämpas ej
▪ Spelare som blivit utvisad får inte delta i sitt lags nästkommande match i tävlingen
▪ Angivet hemma- respektive bortalag kan ändras under DM-spelets gång. Inget lag ska
behöva spela tre bortamatcher i rad – inte heller ha förmånen att spela tre
hemmamatcher i rad. Kontrollera löpande spelprogrammen på ÖFF:s hemsida
För DM i fotboll gäller följande kompletterande föreskrifter:
▪ I fotboll arrangeras DM i klasserna P/F15 år, P/F17 år och P/F19 år
▪ Speltider och bollstorlek följer kap 2, § 4 och 5 med följande kompletteringar:
▪ DM arrangeras som gruppspel inför seriestart och därefter som cupspel (slutspel). SEF
lagen är seedade på 19 års nivå och står över gruppspelet.
▪ P/F15-19 år spelar DM finalerna på gemensam dag och plats.
▪ Vid oavgjort resultat efter ordinarie tid i slutspelsmatcher tillgrips 2x10 minuters
förlängning och därefter straffar (5 straffar var och sedan utslagsstraffar)
▪ 20 st guld- och silvermedaljer delas ut till finallagen i varje åldersgrupp
10 § Förenings eget arrangemang av tävling och träningsmatch
Förening ska söka tillstånd hos ÖFF för arrangemang av tävling i Östergötland. Likaså ska
tillstånd sökas för deltagande i cuper/tävlingar utanför Nordens gränser. Tillståndsansökan sker
genom erforderlig blankett senast en månad före tävlingens första speldag. Endast
medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar eller arrangemang med tillstånd.
Cuparrangemang ska följa SvFFs nya nationella spelformer.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får i
enlighet med 2 kap. 7 § inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.
ÖFF sanktionerar ej cupspel under ordinarie seriespel eller under helger med sammandrag.
Tävling eller träningsmatch för spelare 8-9 år får arrangeras endast inom närområdet.
Det är tillåtet att arrangera cuper med resultaträkning från 13-års ålder.
Inomhusarrangemang med fem spelare på planen ska spelas enligt SvFF:s futsalregler, där vissa
avsteg kan godkännas. Se spelregler kap 1, § 6.

11 § Anmälan till tävling
Anmälan till ÖFF:s serier och DM-tävlingar sker via Fogis. Till sammandragen för 8/9-åringar
sker anmälan via särskilt anmälningsformulär på ÖFF:s hemsida. På hemsidan finns även
manualer för hur anmälningarna går till. Följande sista anmälningsdatum gäller:
▪ 10 januari
Nivå 4 (17-19 år)
▪ 10 februari
Nivå 2-4 (10-15 år) och DM i fotboll
▪ 10 mars
Nivå 1 (8-9 år)
▪ 10 september
Futsalserier/ Futsal DM
Förening som drar sig ur seriespel från och med dagen efter lottning ska till ÖFF erlägga
anmälningsavgift samt fastställd avgift för urdragning.
12 § Spel med kombinerat lag
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Föreningar i Östergötland kan hos ÖFF ansöka om tillstånd att spela med kombinerat lag.
Följande riktlinjer gäller:
▪ Ansökan ska göras i samband med serie-/cupanmälan via särskild blankett som hämtas
på ÖFF:s hemsida
▪ Beviljad ansökan avser endast kommande/innevarande säsong innebärande att ny
ansökan inlämnas för varje nytt spelår
▪ ÖFF kan dessutom bevilja föreningar rätt att deltaga med kombinerat lag i cuper som
sanktioneras av ÖFF
▪ Syftet med kombinerade lag är att ”sätta spelaren i centrum” och att hjälpa föreningar
som inte klarar att bemanna lag inom egen förening
13 § Matchändring
I serier där ÖFF tillsätter domare (P/F 15-19) sker matchändring genom att fylla i särskild
matchändringsblankett på ÖFF:s hemsida. Ändringen måste godkännas av ÖFF. Hemmalaget
ansvarar för att meddela domaren om matchflytten. Berörd domartillsättare ska kontaktas före
fastställande av ny speldag. Matchändring efter 2/4 för vårsäsongen eller efter 31/7 för
höstsäsongen medför en matchändringsavgift läs mer i TB (senior) kap 2, § 20, sida 26.
I övriga serier enas föreningarna om ny dag och tid för match. Hemmalaget ansvarar för att
ändra matchdagen och tiden i Fogis samt informera domare.
Den nya speldagen bör vara före ordinarie matchdag.
Inga matcher får senareläggas till efter respektive series sista spelomgång. Matcher från
vårsäsongen får ej flyttas till höstsäsongen.
14 § Walk-over (WO)
Resultat vid WO (nivå 3-4) blir 3-0 till det icke felande laget. Lag som lämnar WO åläggs
straffavgift. Laget utesluts ur serien efter tre lämnade WO.
15 § Kallelse och inställelse till match
Hemmalaget ska kontakta motståndarlaget och domaren muntligen senast fyra dagar före
matchdag för att meddela tid och plats för matchen. Har gästande lag inte fått någon kallelse
åligger det dem att ta kontakt med arrangerande förening för att kontrollera när matchen ska
spelas. Representant för hemmalaget ska finnas på plats senast en timma före utsatt matchtid
för att ta emot gästande lag samt domare. Hemmalaget ska tillhandahålla minst tre
reglementsenliga matchbollar och minst fem uppvärmningsbollar till gästande lag.
16 § Avsparkstider
Matcherna bör, med hänsyn till resande lag, på söndagar och helgdagar spelas tidigast kl 10.00
och senast kl 20.00. Lördagar gäller tidigast kl 10.00 och senast kl 16.00.
Match vardagar bör starta senast kl 20.00.
Avsparkstiderna gäller för matcher som spelas 2x45 min. Vid matcher med kortare speltid tillåts
senare avspark motsvarande tidsskillnaden i matchlängd.

17 § Förenings skyldighet
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Förening med lag i serie- och cupspel (arrangerade av ÖFF) är skyldiga att löpande uppdatera
kontaktuppgifter till föreningens lagansvariga i Fogis. Dessa personer ska vara möjliga att nå
under dagtid via telefon.
18 § Spelarförteckning och domarrapport
I samtliga matcher på nivå 3 och 4 (13-19 år) används elektronisk laguppställning, vilken
hämtas från Fogis. Vardera lag ska ta fram tre exemplar av sin laguppställning, där två exemplar
lämnas till domaren och det tredje exemplaret till motståndarna. Detta skall ske senast 30
minuter före avspark. Laguppställningarna ska vara underskrivna då de lämnas till domaren.
Efter matchen erhåller respektive lagansvarig ett av domaren ifyllt exemplar av
laguppställningen i retur.
Laguppställningen ska innehålla följande uppgifter:
▪ Spelares för- och efternamn, personnummer och tröjnummer
▪ Avbytare och lagkapten ska på laguppställningen anges
▪ Namn och funktion för de högst fem ledare som får finnas på för spelare och ledare
anvisad plats (”lagledarbänken”)
I alla serier där ÖFF tillsätter domare (15 år och äldre) ska domaren omgående efter match
(dock senast inom 24 timmar efter matchstart) rapportera matchhändelser i Fogis (gula och röda
kort samt målskyttar). Domaren ska dessutom korrigera och komplettera de båda lagens
laguppställningar.
Föreningar som inte tar fram laguppställning och rapporterar resultat samt domare som inte
rapporterar händelser kan komma att bötfällas.
Matchhändelserna som rapporterats i Fogis (och därmed syns på ÖFF: s hemsida) betraktas
som slutgiltiga 72 timmar efter matchstart.
Domarrapporten ska arkiveras av domaren ett år för att vid anmodan kunna insändas till ÖFF.
I de ungdomsserier där domartillsättning inte sker av ÖFF ska domarrapporterna arkiveras av
respektive förening under innevarande säsong för att vid anmodan kunna insändas till ÖFF.

19 § Matchdräkter
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den arrangerande
föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar har förväxlingsbara matchdräkter ska
domaren ålägga den gästande föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger
ska vara helt avvikande från de ordinarie dräkterna. Vid match på neutral spelplan anses den
först angivna föreningen vara hemmalag.
20 § Resultatuppföljning
Upp t o m tolv år (nivå 1-2) får ingen resultatuppföljning ske eller publiceras i ÖFF:s serier.
Denna regel gäller även förenings arrangerade cuper f o m 1 januari 2017.
På nivå 3 och 4 (13-19 år) ska hemmalaget senast en timma efter avslutad match via Fogis eller
SMS inrapportera slutresultatet. SMS skickas till 0730-126 126 med följande innehåll:
▪ matchnumret
▪ mellanslag
▪ hemmamål-bortamål
▪ Alternativt kan man lägga in resultatet direkt i Fogis
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OBS! WO-resultat ska inte rapporteras via SMS eller Fogis. Erhållen eller lämnad WO skall
istället meddelas ÖFF via elektronisk blankett som finns på ÖFF:s hemsida senast dagen efter
fastställt matchdatum.
21 § Domare
På nivå 4 äger endast distriktsdomare rätt att döma. I den högsta P19 serien ska division 5domare eller motsvarande användas. På nivå 3 ska legitimerade domare användas, i första hand
9-/11- domare. På nivå 1 och 2 bör domare som utbildadats i 5 mot 5 och 7 mot 7-utbildning
användas.
Domaren har rätt att avvisa störande ledare och/eller publik från idrottsplatsen. Domaren ska
rapportera händelser som bryter mot andemeningen i ”Respekt i Fotboll” till ÖFF.
På nivå 3 och 4 (13-19 år) ska domaren vara på plats senast en timma före avspark. På nivå 12 (8-12 år) ska domaren vara på plats senast 30 minuter före avspark.
I matcher där assisterande domare inte är tillsatt ska vardera lag utse varsin linjedomare.
22 § Respekt i Fotboll
I Östgötafotbollen gäller ”Respekt i Fotboll” där vi respekterar medspelare, motspelare, domare
och spelet. Detta inkluderar bl a:
▪ Alla lag ska ha matchvärdar till sina hemmamatcher med uppgiften att välkomna
domare och motståndarlag till matchen. Matchvärden ska även bidra till att matchen
spelas i en trygg och glädjefylld miljö för alla domare och spelare
▪ Under match bör lagen vara placerade på ena långsidan och publiken på den andra
▪ Inför alla matcher läser en representant för hemmalaget upp punkterna på Respekt i
Fotboll-kortet (vi respekterar medspelare, motståndare, domare och spelet)
▪ Före match genomför båda lagen ”high five”/handhälsning tillsammans med domaren
▪ Efter match tackar lagen varandra och domaren för god match. Lagens tackramsor bör
vara ett tack till motståndaren och domaren och inte en hyllning till det egna laget
▪ Att respektera motståndaren inkluderar bl a att spela med den slagstyrka på laget som
serien är avsedd för
▪ ÖFF avråder föreningar från att aktivt värva barn- och ungdomsspelare

7

24 § Nationellt seriespel för U17 och U19
Samtliga föreningar har möjlighet att anmäla sig till kvalspel till nationell division 1 serie för
U17 och U19 för pojkar. Följande kompletterande bestämmelser gäller:
▪ Anmälan ska vara ÖFF tillhanda senast 10 september
▪ Eventuellt kvalspel genomföras under oktober månad i serieform där alla möter alla
▪ Deltagande förening står för sina kostnader, inklusive domarkostnader, planhyra och
resekostnader i detta kvalspel
▪ Kvalspelet ska spelas med en maxålder av 18 år (under innevarande år) till U19-serierna
och en maxålder av 16 år (under innevarande år) till U17-serierna
▪ I kvalspelet gäller den s k ”1/9-regeln” vilket innebär att man under kvalet inte får
använda spelare med spelklarhet efter 1 september
▪ Den förening som via genomfört spel i de nationella serierna är kvalificerad att spela i
samma serie kommande säsong behöver inte delta i kvalspelet
▪ SEF-föreningarnas juniorlag har, om så önskas, sin plats garanterad i minst division 1
▪ Via de nationella division 1 serierna kan man kvalificera sig för U17 och U19
allsvenskan

3 kap. – Bestraffning
1 § Föreningens ansvar
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare
som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
2 § Utvisningar, varningar och avstängningar
Följande gäller för utvisningar, varningar och avstängningar:
▪ Spelare som ådragit sig tre varningar i samma serie är avstängd i nästkommande match
i samma serie. I DM ackumuleras inte varningar
▪ Spelare som ådragit sig lindrig utvisning (t ex två gula kort eller målchansutvisning)
är avstängd i nästkommande match i samma tävling. Detta gäller även DM
▪ Två gula kort i samma match innebär utvisning och dessa varningar ackumuleras inte.
Varning som utdelats i match där spelaren senare ådrar sig grov utvisning eller
målchansutvisning, kvarstår som ackumulerad varning
▪ Spelare som ådragit sig grov utvisning är avstängd i nästkommande match i samma
tävling. Grov utvisning föranleder alltid rapport från domaren till ÖFF som kan döma
spelaren till ytterligare avstängning
3 § Obehörig spelare
I match, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som
målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den
icke felande föreningen, 3-0.

Representationsbestämmelser
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1 kap. – Allmänna bestämmelser
1 § Spelares behörighet
I match får föreningens lag endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen. Flickor får
delta i pojkserier men pojkar får ej delta i flickserier.
2 § Registrering av spelare
Från och med den första april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad
för viss förening för att få representera föreningen i bindande match i fotboll och futsal. Vid
registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.
T o m den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år ska föreningen registrera spelaren i
Fogis för både fotboll och futsal (ungdomsregistrering). Denna registrering ska göras från och
med det år spelaren fyller tolv år. Denna registrering krävs för att kunna skriva laguppställning.
Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavarens skriftliga godkännande. Blankett för
ändamålet finns på ÖFF:s hemsida.
Alla spelare som är registrerade för en förening i Fogis är automatiskt försäkrade i Folksams
lagförsäkring. Försäkringen gäller vid skador som inträffar under träning, match och under
resor till och från fotbollsplanen. Försäkringen bör kompletteras med en egen
olycksfallsförsäkring.
Det är möjligt att under samma tidsperiod vara registrerad i olika föreningar för fotboll och
futsal.
Spelare kan med nuvarande förenings godkännande, erhålla tillstånd från sitt SDF att
representera ytterligare förening om särskilda skäl föreligger (t ex dubbel bosättning).
3 § Övergångar
Från och med den första april det kalenderår en spelare fyller 15 år måste man göra en
spelarövergång för att spelaren ska få spela för en ny förening i fotboll och futsal. För att byta
förening krävs moderföreningens godkännande förutom under den så kallade frimånaden då
spelare kan byta förening utan moderföreningens godkännande. Frimånaden infaller 1-31
augusti för futsal och 15 november - 15 december för fotboll.
Innan 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år får spelare endast representera en förening
under samma speltermin. Spelterminerna inom svensk fotboll är:
Termin 1: 1/3 – 30/6
Termin 2: 1/7 – 31/10
Termin 3: 1/11 – 28 alt 29/2
Spelterminerna inom svensk futsal är:
Termin 1: 16/12 - 31/3
Termin 2: 1/4 - 31/8
Termin 3: 1/9 - 15/12
ÖFF får ge dispens från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger.
Efter utgången av nämnda kalenderår är spelaren omedelbart spelklar för den förening för
vilken spelaren för första gången erhåller licens.

4§

Åldersdispenser
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På nivå 1 gör ledarna internt upp om dispenser. För överårig spelare i enskild match får ledarna
komma överens innan match. Laget som vill ha med överårig spelare ska då kontakta det andra
laget innan match.
På nivå 2 fäller två generella åldersdispenser, på nivå 3 och 4 gäller tre generella åldersdispenser
för spelare som är ett år äldre än seriens åldersgräns. Lag som önskar mer än tre dispenser eller
dispens för spelare som är mer än ett år äldre än seriens ålder måste meddela detta till ÖFF i
samband med serieanmälan. Dessa undantag finns dokumenterade på ÖFF´s hemsida under
”Barn och ungdom”. Om förutsättningarna ändras under pågående spelår så att något lag
behöver fler åldersdispenser måste föreningen som behöver fler åldersdispenser ansöka hos
ÖFF.
I P/F 17-19 A serierna gäller inte regeln om att dispensspelarna endast får vara ett år äldre utan
de kan ha fri ålder.
I DM tillåts inga åldersdispenser.
5 § Representationsrätt inom egen förening
Vid behov, om lag har för få spelare att tillgå, får spelare delta i olika lag i samma förening,
dock inte i syfte att toppa laget. Vidare gäller att, om två lag från samma förening deltar i samma
serie på nivå 3 eller 4 får spelare endast representera ett av lagen.

Spelregeler
1 kap. – Allmänna bestämmelser
1 § Undantag från spelregler 11 mot 11
Varje spelform har en enskild folder där spelreglerna presenteras, ytterligare regler finns i
Spelregler Barn- och ungdomsfotboll.
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