
Informationsmöte Junior Flickor 
2023-01-24

Ha kameran samt mikrofon 
avstängd under mötet



Digitala förhållningsregler

Digitalt, tänk på:
Stäng av mikrofon
Stäng av kamera
Vill du säga något räck upp handen, så får du ordet
Vi spelar in…

Vid problem:
Koppla ner dig och gå in igen
Senaste versionen av Teams
Om Webbläsare - Google Chrome



Agenda 

Tävling

• Matchklimat 

• Matchläggning/Nationella serier

Övrigt

• Min fotboll

• Domarlyftet 

Övriga Frågor



Matchklimat

https://www.gbgfotboll.se/tavling/fotboll/matchklimat/


Matchguide – Barn & Ungdom

• Allas ansvar att göra matchen till en positiv upplevelse!

• Dagar innan match – Prata med varandra för en jämn 
match!

• Anmälningsnivån på serien

• Spelare från 1:a och 2:a lag

• Dispenser: Över- och underåriga spelare

• Positioner – vana och ovana

• Avbytare och byten

• Spelsystem, arbetssätt och principer  

• Innan matchen

• Under matchen

• Efter matchen

• Avvikelser från matchguiden rapporteras till GFF.



Fair Play – Damjunior 2022 (per serie - Lagstatistik)

https://www.gbgfotboll.se/tavling/valj-tavling/


Fair Play - Prisutdelning

• Herrsenior:

– Göteborgs SIF 0,81p

• Herrjunior:

– Torslanda IK HJ 2 0,7p

• Damsenior: 

– Jonsereds IF 0p

• Damjunior: 

– Mossens BK 0p

– Älvsborg FF 0p

– Kållered SK 0p



Matchläggning/Nationella serier



Bakgrund 

• Domartillsättningen – en problematik till 
följd av många matcher på helgerna 

• Matcherna måste få plats 

• Även SvFF uppmanar nu till lokala matcher 
i nationella serier att spelas på vardagar

• I GFF gäller detta för 15 år och äldre – spela 
på vardagar



Arbetssätt

• Matchändringar – vardag till helg

Tack till alla för 2022. Det har varit över all förväntan!

• Nationella ungdomsserierna – Lokala vardagsmatcher 

• Omlottning ungdomsserier

• Matchblockstider

• Uppvärmningstid nationella ungdomsserier

• Allokeringstid



Matchblock

Förening

UTHYRNINGSSC

HEMA

Planens namn

Säsong 2023 KG eller NG

Klockan MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-10.30

Vilka måltyper finns 

på planen? 10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

Matchblock Matchblock 12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30 16.00-16.30

16.30-17.00 16.30-17.00

17.00-17.30 17.00-17.30

17.30-18.00 17.30-18.00

18.00-18.30 18.00-18.30

18.30-19.00 18.30-19.00

19.00-19.30 19.00-19.30

19.30-20.00 19.30-20.00

20.00-20.30 Matchblock Matchblock Matchblock 20.00-20.30

20.30-21.00 20.30-21.00

21.00-21.30

21.30-22.00

22.00-22.30



Min Fotboll



SVENSK FOTBOLLS
APP & MEDIEPLATTFORM

Fokus på BREDD-, BARN- & UNGDOMSFOTBOLL



1.
Öka intresset och 

engagemanget runt 
bredd-, barn-och 
ungdomsfotbollen

3.
Möjliggöra nya digitala 

intäktsströmmar till 
fotbollen, genom 

partners och premium 
funktioner 

2.
Ta kontroll över innehåll 
och användardata med 
egen app och plattform, 

med ett gediget 
integritetsskydd

VARFÖR MIN FOTBOLL?

4.
Skapa en ny 

kommunikations-kanal 
för SvFF, distrikt och 

föreningar  



SVENSK FOTBOLL

Följarna kan få push-notiser i realtid



Enkelt att skapa snygga lineups

SVENSK FOTBOLL



Intäktsmöjligheter för lag och förening
Vi har i svensk fotbolls egen app Min Fotboll utvecklat ett antal alternativa lösningar för er 
förening och ert lag som kan ge er olika typer av nya intäkter. 

Livesänd era matcher
Oavsett vilken typ av lag ni är så finns det alltid människor som av olika anledningar inte kan vara på plats, men som 
gärna följer matchen i mobilen, pc:n eller annan skärm. Eller som vill se reprisen i efterhand. Vi delar på intäkten som 
dessa personer betalar för att se matchen.

Billboards på livesända matcher
Lägg in en billboard (reklamskylt) innan alla livesändingar startar, på föreningens alla lags livesända matcher. Ni säljer in 
till nya eller befintlig sponsor, lägger upp billboarden (enligt anvisning) – och behåller intäkten.

Sponsor-logo på föreningens egen sida i Min Fotboll.
Ni kan lägga upp en eller flera sponsor-logos till nya och/eller befintliga partners på er förenings sida i Min Fotboll. Får ni 
in merintäkter på detta behåller ni hela intäkten. 

Skaffa en digital lagsponsor – tjäna 5.000 per sponsor.
Vi tillhandahåller konceptet, säljmaterial och sköter administrationen åt er. Vi tar ut en mindre administrativ avgift.



Ni som ledare kan enkelt 
importera era lag från nuvarande 
lagsidor
Första steget är att ladda ner 
appen och registrera era lag

MIN 
FOTBOLL

https://svffplay.solidtango.com/video/min-fotboll-kom-igang


Hur kan vi som lag komma igång med Min Fotboll?

1. Se till att ni har uppdaterat lagens kontaktpersoner i Fogis så 
att inlogg kommer till rätt person
2. Lägg upp information om Min Fotboll på er hemsida
3. Lägg till spelare och föräldrar i Min fotboll.

Vart vänder jag mig vid frågor?

Vid frågor om matcher, tabeller, serier eller övriga 
fotbollsrelaterade frågor kontaktar du ditt distriktsförbund. 

minfotbollsupport-goteborg@svenskfotboll.se

mailto:minfotbollsupport-goteborg@svenskfotboll.se


Laguppställningar

Stökigt 2022…

För in spelarna i laguppställning i FOGIS. 

Lämna in papperskopia till domaren.

Papperskopia gäller på alla matcher som 
spelas i Göteborg!



Domarlyftet –
en Domarutvecklare i varje förening



Bakgrund - syfte

• Fram till nu har Göteborgs Fotbollsförbund till stor del 

själva jobbat med utveckling av domarskapet och 

domarnas situation. Nu vill vi göra detta till en 

gemensam fråga för båda förbund och föreningarna. 

Jobba tillsammans helt enkelt!

• Stärka domarverksamheten i förening

• Matchklimat en aktuell och brinnande fråga

• Ökad förståelse om domarens roll

• Jobba mer systematiskt med att göra domarskapet som 

en naturlig del av förenings verksamheten



Domarutvecklare

i varje förening

• Jfr Föreningsutvecklare i Föreningslyftet

• Arbetsområden

– Föreningsdomare

• Öka rekrytering och behålla 

• Stötta, vägleda och följa upp

• Utbilda domaransvarig för att hålla egna föreningsdomarutbildningar 

• Administration av tillsättning

• Utrustning och material

– Förbättra Matchklimat

• Uppföljning av Fair Play

– Samverkan Förening vs Distriktsdomare

• Ökad kunskap och förståelse om domarskapet

• Bidrag via Projektstöd IF (fd Idrottslyftet) 5000:-



Övergripande plan

• 2023: Rekrytera och forma projektet 15-20 

Domarutvecklare

• 2024 - : Ordinarie drift igång – en i varje förening (ca 50)



Arbetssätt

• Roll i föreningen –

– Föreningsutvecklare

– Fotbollsutvecklare

– Domarutvecklare

– …

• GFF leder arbetet via gemensamma mötesplatser och individuell 

besök

• Föreningen ansvarar för att utse en Domaransvarig och jobba 

internt i föreningen



Vem är Domarutvecklare

• I 1:a hand en ideell och arvoderad person

• Intresse för domarskap

• Förankrad i föreningen 

• Pedagog

• Fotboll och domarerfarenhet är önskvärd men inget krav

Exempel på personer

• Spelare i slutet av sin karriär

• F.d. Föräldratränaren med vuxna barn

• Ungdomsansvarig

• Anställd föreningsutvecklare

• Kan kombineras med andra roller



Tidplan – 2023

• 230205 – Ansökan Domarlyftet stänger

• 4 träffar per år

– Q1-Mars – Träff 1: Introduktion, forma satsningen

– Q2-Maj/juni – Träff 2: TDB

– Q3-September – Träff 3: Fortbildning Zonlagsturnering

– Q4-Okt/Nov – Träff 4: Futsalinriktning och utvärdering

• GFF domarinstruktör gör föreningsbesök 1ggr/år

• GFF domarinstruktör genomför Föreningsdomarutbildning 1ggr/år



Övriga Frågor



Tack för visat intresse!
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