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FÖRESKRIFTER 2023 
 
Speltid   2 x 30 minuter 
 
Antal spelare  Varje lag får bestå av fritt antal spelare, varav en målvakt och 8 

utespelare samtidigt får delta i spelet. Utbyte av spelare får ske 
under hela matchen med s.k. flygande byten. Antal byten är 
obegränsat, vilket innebär att utbytt spelare får återinträda i spelet. 
Vilken som helst av de andra spelarna får byta plats med målvakten 
om domaren informeras innan bytet görs, bytet görs under ett 
spelavbrott. 

 
Registrering  Serien kategoriseras för enkelhetens skull som ”Motionsfotboll”, då 

blir licensavgiften till SvFF lägsta möjliga. I tillägg är 
registreringskravet inte lika strikt i denna kategori, utan det kan 
tillåtas att en spelare är registrerad i annan förening, men ändå får 
delta. Allt för att skapa möjligheten för så många som möjligt att få 
att spela fotboll. Spelarna måste emellertid alltid vara registrerade 
för någon förening i Fogis 

 
Matchrapport  Upprättas elektroniskt i Fogis till varje match. Ni får plats med 18 

spelare på matchrapporten. 
 
Förhinder  Även om tävlingen kategoriseras som motionsfotboll är 

tävlingsmomentet en viktig del. 
Skulle ett lag inte kunna komma på ett poolspel, ska det 
meddelas så snart som möjligt. Både till DFF:s kansli och till 
övriga lag.  
I Fogis kommer matcherna då att rapporteras som W.O. De två 
lagen, som skulle ha mött det lag som inte kan komma, möter 
istället varandra, utom tävlan.  
På det sättet får alla ändå spela två matcher per sammandragning, 
det är ju i alla fall fotbollsspelandet som är huvudmålet med det 
hela. Men samtidigt får vi till sist en sluttabell, där segrare kan 
koras. Vi når därmed båda syftena. 
 

Ej meddelat W.O  Lag som inte dyker upp till en specifik sammandragning erläggs en 
avgift uppgående till en startavgift. 

 
Domare och  Varje match leds av behörig domare, som tillsätts av Dalarnas 
linjemän   Fotbollförbund. Lagen ska vara beredda på att tillhandahålla varsin 

linjeperson vilka är underställda domaren och ska hjälpa domaren att 
avgöra när bollen passerat planens sid- eller mållinjer. Det är 
emellertid upp till domaren om han önskar assistans av linjemän 
eller inte. 
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Domararvode  Arvodet är 450 kronor per match och betalas av hemmalaget i 
respektive match. På sedvanligt sätt genom Fogis ersättningssystem. 
Lagen spelar sålunda två matcher per sammandragning och betalar 
arvode för en match. 

 
Frispark  Vid frispark ska motståndarna befinna sig minst 9 meter från bollen 

om de inte står på egen mållinje mellan målstolparna. 
 

Offside   Offsideregeln tillämpas i 9 mot 9. 
 
Övrigt   I övrigt ska matcherna spelas efter International Football Association 

Boards officiella regler, d.v.s. de officiella reglerna 11 mot 11.  
Tävlingsbestämmelser 2023, gäller även i tillämpliga delar för  
9 mot 9. 
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