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Hälsinglands FF - Gestriklands FF – Dalarnas FF - Upplands FF 
samarbetsserier 2022 för ungdomsfotboll 15 -19 år. 

  
Kompletterande Tävlings- och Representationsbestämmelser samt information.  

Speltid, antal spelare mm. regleras i Nationella spelformer.  

Följande bestämmelser och regler gäller ENDAST i våra gemensamma serier (Region Mitt), annars är 
det respektive förbunds ordinarie bestämmelser och regler som gäller.  

KOMBINERADE LAG  

Kombinationslag får delta i seriespelet.  

ÅLDERSDISPENSER  

F/P 15-19 gemensamma serier med HFF, GFF, DFF, UFF. Vid missbruk återkallas dispenserna. Dispens 
söks hos egna distriktet.  

GENERELL ÅLDERSDISPENS  

Generell dispens utan ansökan för spelare max ett år äldre än aktuell åldersklass. Fritt antal får delta 
per match. Tävlingsstyrelsen förväntar sig att detta sköts på ett sportsligt sätt. Dispensen finns för att 
ge möjlighet till alla lag att unna fullfölja matchspelet.  

SÄRSKILD ÅLDERSDISPENS  

Särskild åldersdispens kan sökas för ungdomsspelare som är max 2 år äldre än aktuell åldersklass upp 
till 3 per match (laguppställningen).  

Dispens kan även sökas för spelare som av sociala eller andra synnerliga skäl fotbollsmässigt passar 
bättre i ett yngre lag. Skulle spelaren spela i ett av föreningens äldre (högre placerade) ungdomslag 
upphävs dispensen med omedelbar verkan, om inte särskilda skäl föreligger.  

Dispens kan även sökas då föreningen har för liten spelartrupp för att kunna fullfölja seriespelet. 
Spelare får då även spela i föreningens äldre lag. För dispens ska spelartrupp bifogas ansökan.  

LAGDISPENS  

Förening har möjlighet att söka dispens för spelare att delta i annan förenings ungdomslag.  

En spelare får inte delta i två olika lag i samma seriegrupp.  

Beviljad dispens skall kunna uppvisas på anmodan.  

Spelare som har beviljats amatörlån får deltaga i våra gemensamma serier.  
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BESTRAFFNING, ACKUMULERANDE VARNINGAR och UTVISNING AV SPELARE/LEDARE  

Administrerande förbund för respektive serie handlägger bestraffningsärenden.  

Spelare och berörd förening ansvarar för att informera sig om beslut i ärenden som behandlas av 
disciplinutskottet. En automatisk avstängning gäller i samma tävling, och ett tidsbestämt straff gäller i 
all fotboll.  

Spelare/ledare avstängs en match i samma tävling efter 3 varningar (gult kort) och utvisning (rött 
kort).  

URDRAGNING/UTESLUTNING  

Urdragnings- och uteslutningsavgift efter det att serien är fastställd skall vara 1 x serieavgiften. 
Serieavgiften framgår av inbjudan till seriespel.  

WO  

WO-avgiften i våra gemensamma serier skall vara 1000 kr.  

Vid WO erhåller den icke felande föreningen 3 poäng, målresultat 3-0, om inte särskilda skäl 
föreligger. WO ska meddelas skriftligt till administrerande förbund.  

Förening som lämnat WO i två seriematcher under samma spelår, utesluts ur serien. Uteslutet lags 
matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad 
annulleras. Vid WO i sista omgången utesluts laget men tabellen räknas inte om. Utesluten förening 
kan dömas ersättningsskyldig till de föreningar, mot vilka den anordnat hemmamatcher i serien.  

SPELORDNING – MATCHÄNDRING  

I ungdomsmatcher i samarbetsserier med andra distrikt ska match spelas enligt spelordningen. För 
match som flyttas efter fastställd spelordning uttages en administrationsavgift på 500 konor. Vid 
matchflytt 3 dagar eller närmare speldag uttages en administrationsavgift på 1000 kr. Vid flytt av 
match ska lagen vara överens och eget distrikt ska meddelas skriftligt via e-post eller via formulär på 
eget distrikts hemsida senast 4 dagar före fastställd speldag. Eget distrikt meddelar administrerande 
distrikt. 

OBS! Match från våromgången ska spelas före höstomgångens start.  

OBS! Vid ospelad match efter säsongsslut är hemmalaget ansvarigt för att matchen inte spelats och 
anses då har lämnat WO.  

KALLELSE TILL MATCH  

Tid och datum för match skall sättas senast den dagen administrerande distrikt bestämmer. Fogis 
gäller som kallelse till match.   

Hemmalaget ska bekräfta datum, klockslag och spelplats till bortalaget senast 6 dagar före match. 
Skulle problem med matchdag uppstå, kontakta administrerande distrikt snarast. Gemensamma 
bestämmelser DFF GFF HFF UFF 2021  
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AVBYTARE  

Max 7 avbytare.  

FAIR PLAY HÄLSNING  

Skall göras före och efter match.  

DOMARE  

För gemensamma serier F/P 15–19 tillämpar vi i första hand 3-domarsystem som utses av 
hemmalagets DDK, i mån av tillgång. I matcher där DDK inte utsett domare utser föreningarna själva 
domare med relevant utbildning för ungdomsfotboll. Föreningen får inte utse av DDK legitimerade 
matchfunktionärer utan DDK:s medgivande.  

I matcher där DDK ej tillsatt assisterande domare, utser föreningarna AD. Dessa ska vara fullt 
kompetenta att handha uppdraget. Domare och assisterande domare ska vara på idrottsplatsen för 
att inspektera spelplanen i god tid före avspark. Har domaren inte infunnit sig senast 15 minuter före 
avspark skall ersättare utses och fullfölja matchen.  

MATCHVÄRDAR  

I samtliga ungdomsmatcher SKA hemmalaget ha en matchvärd på plats i anslutning till spelplanen. 
Företrädesvis mellan de tekniska områdena.  

SPELARFÖRTECKNING OCH DOMARRAPPORT  

I gemensamma serier med HFF, GFF, DFF, UFF gäller följande: Lagen ska senast 30 minuter före 
avspark överlämna spelarförteckningarna till domaren. Domaren får ej starta matchen förrän 
hon/han erhållit ifylld spelarförteckning i två exemplar från vartdera laget. Tillägg eller byte av namn 
får inte göras efter det att formuläret lämnats till domaren, såvida inte särskilda skäl föreligger. Dessa 
ska godkännas av domaren, som ska signera ändringen på spelarförteckningen. Spelare 18 år och 
äldre ska till varje match medföra lämplig id-handling (körkort, id-kort eller pass) för att kunna styrka 
sin identitet vid stickprovsmässiga kontroller utförda av HFF, GFF, DFF, UFF representant.  

RESULTATRAPPORTERING  

Domare utsedda av DDK ansvarar för att rapporten omgående efter matchen rapporteras via FOGIS. 
Eventuella rapporter avseende grova utvisningar ska framgå av/medfölja domarrapporten. 
Hemmalaget resultatrapporterar i matcher där DDK inte utsett domare endera via SMS på nr 0730-
126 126 eller i Fogis. 
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