
 

 

 

 

Inför Representantskapet den 7 december 2021 gällande 

Tävlingsbestämmelser 2022 

 
Den 7 december 2021 är det Representantskap för Göteborgs Fotbollförbund där 

Representantskapet ska besluta bl.a om tävlingsbestämmelserna för 2022. 

 

Distriktsstyrelsen redovisar här de föreslagna förändringar som är av större karaktär: 

2 kap 9§ Sammansättning distriktsserierna: 

Efter önskemål från flera föreningar under 2020 och beslut av distriktsstyrelsen så 

beslutades det att det ej skulle ske några kval pga Covid-19 pandemin och de lag som var 

aktuella för kval skulle bli uppflyttade. Detta fick konsekvenser för 2021 så att i vissa serier 

var det för många lag och en särskild ordning fick upprättas vad det gäller upp- och 

nedflyttningar under 2021. 

Ändringarna är av den karaktären att vad det gäller ned- och uppflyttning så återgår det som 

det var innan Covid-19 pandemin. 

2 kap 11§ kval till distriktsserier: 
Att stryka meningen: 

”och lag 9 kvalar mot behörigt lag i div 4” under GFF kval Damer. 

 

Vilket innebär att det ej sker något kval längre mellan lag 9 i division 3, damer mot behörigt 

lag i division 4, damer. 

Att lägga till följande textlydelse: 

”Tävlingar och kval som administreras av Göteborgs fotbollförbund har följande kvalmetod: 

 

Kvalet genomförs med en hemma- och bortamatch för respektive förening, om poäng och 

målskillnad är lika efter andra matchens ordinarie speltid återupptas denna match direkt med 

en förlängning med 2 x 15 min.  

Om inget eller lika antal mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom 

straffsparkstävling enligt spelreglerna.  

Principen om mål på bortaplan ska räknas dubbelt är ej aktuellt i GFF´s tävlingar och kval. 

 

Vid kval till högre serie gäller den högre seriens domarsystem.  

T.ex. vid kval till division 5, herr från division 6, herr så tillämpas 3-domarsystem.” 

 



Vilket innebär att principen om att mål på bortaplan ska räknas dubbelt försvinner och att 

vid kval till högre serie så gäller domarsystemet för den högre serien. 

 

2 kap §19 Spelordning: 

Att lägga till följande textlydelse: 

”Tävlingskommittén kan ge dispens eller fatta beslut om att enstaka matcher i den sista 

omgången inte behöver spelas samtidigt som övriga matcher i sista omgången.” 

 

Covid-19 pandemin har gett oss kunskapen att det behöver finnas en flexibilitet och 

pragmatik vid oförutsedda händelser. Denna ändring skapar möjlighet för 

Tävlingskommittén att vara flexibla i den sista omgången vid oförutsedda, extraordinära 

eller oväntade situationer. 

4 kap 5§ Ersättare och avbytare och 6§ Spelarförteckning 
 
Följande är ingen ändring utan återgång till ordinarie bestämmelser 
Pga Covid-19 pandemin togs det beslut på att öka antalet avbytare från 5 till 7 i Göteborgs 
Fotbollförbund men nu återgår det till 5 avbytare. 
Detta gav även effekt på 6§ som pga Covid-19 pandemin tillät 18 spelare på 
spelarförteckningen men nu återgår till 16 spelare. 
 
4 kap 11§ Tillgång till omklädningsrum, matcharena m.m.  
Att lägga till följande textlydelse: 
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i nära 
anslutning till matcharenan, för uppvärmning minst 15 minuter före avsparkstiden.  
Ovanstående gäller enbart i senior- och juniorfotboll. 
Om planägaren tillhör den offentliga sektorn (kommun/landsting/stat) så gäller deras 
bestämmelser för tillgång till spelplanen innan match. 
 
Vilket innebär att arrangerande förening ska till gästande förening ge möjlighet till en 
spelplan för uppvärmning minst 15 min innan match. 
Om spelplan ägs av den offentliga sektorn så gäller deras bestämmelser vad det gäller 
tillgång till spelplan innan match. 
 
Övrigt 
Ett antal föreslagna ändringar är av grammatisk karaktär, uppdatering av datum, 
förtydliganden samt att ordna en bättre textstruktur i tävlingsbestämmelserna för 2022. 
 
 

 
Mer info nedan. 
 
 
 
 



 
 
Information inför Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 26 
november 2021 
 
Den 26 november 2021 kommer Svenska Fotbollförbundet att hålla sitt Representantskap. 

Här redovisas de föreslagna förändringar i tävlingsbestämmelserna som Svenska 

Fotbollförbundets förbundsstyrelse föreslår som är av större karaktär: 

 

 

Justering avseende ackumulation av varningar 

FS föreslår att reglerna om ackumulation av varningar (som i korthet innebär att tre 

varningar i olika matcher ingåendes i samma tävling leder till en matchs avstängning) i 5 kap. 

6 § TB justeras på så sätt att det ges möjlighet till ett ”frikort” för spelare som efter första 

men innan tredje varningen underlåter att dra på sig en varning under tio matcher i rad.  

 

Exempel: En spelare drar på sig en varning i match 4 och en i match 9. Därefter drar 

spelaren inte på sig någon varning i match 10-19. Inför match 20 står spelaren därmed på en 

varning i ackumlationshänseende. 

 

Justeringen syftar till att minska risken för att spelare som endast ådragit sig ett fåtal 

varningar under ett betydande antal matcher blir avstängda i avgörande matcher under 

slutskedet av en tävling. Därtill syftar justeringen till att minska risken för att spelare mot 

slutet av en tävling tar en taktisk tredje varning för att bli avstängd i ”rätt” match. Regeln 

möjliggör endast att maximalt en varning annulleras i ackumulationshänseende per tävling. 

Det bör observeras att förslaget, utifrån inkomna synpunkter, närmare analys och i 

pedagogiskt syfte, har justerats i förhållande till det förslag som presenterades i 

remissutskick. 

 

 Införande av administrativ avgift vid prövning av domares beslut 

 FS föreslår att en administrativ avgift om 2 000 kr införs i ärenden gällande prövning av 

domares beslut (se 7 kap. 6 och 7 §§ TB), på motsvarande sätt som enligt 7 kap. 7 § andra 

stycket TB gäller i ärenden om obehörig spelare respektive matchresultats giltighet. Liksom i 

dessa fall återbetalas avgiften om anmälan bifalls. Genom föreslagen justering kan spelare, 

ledare eller förening som anser att domaren gjort en allvarlig felbedömning alltjämt få sitt 

ärende prövat, samtidigt som avgiften kan medföra en minskad administrativ börda för 

bestraffningsorganen då antalet anmälningar som ges in på vinst och förlust förhoppningsvis 

minskar.  

 

Utvidgning av 6 kap. 6 § TB  

FS föreslår att 6 kap. 6 § TB avseende påföljder (poängavdrag och uteslutning) för förening 

vid våld mot bl.a. funktionärer utvidgas till att även omfatta allvarligare form av våld mot 

andra spelare. Justeringen syftar till att kunna vidta kraftfulla åtgärder mot lag där flertalet 



spelare går över gränsen i sådan omfattning att det inte är tillräckligt ingripande med 

individuella bestraffningar (eller där sådana inte låter sig göras) 

Kompletterande fråga till Representantskapet 2021 

Den 27 oktober 2021 skickade SvFF ut handlingar inför Representantskapet den 26 

november 2021, innehållandes bl.a. förslag till tävlingsregler för säsongen 2022. I tiden efter 

detta utskick har fråga aktualiserats om SvFF, i linje med det beslut UEFA tagit rörande sina 

tävlingar, ska ta bort den s.k. bortamålsregeln som bl.a. återfinns i 2 kap. 10.5 § 

Tävlingsbestämmelserna enligt följande:  

 

Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier 

Kvalet genomförs enligt utslagsmetoden via dubbelmöte hemma – borta varvid, om poäng 

och målskillnad är lika efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den 

andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs matchen med 2 x 15 

minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen. Om inget eller lika antal mål 

gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt spelreglerna.  

 

En justering i enlighet med UEFA:s beslut skulle innebära att vid lika resultat efter 

dubbelmöte räknas mål på bortaplan inte längre dubbelt, utan är resultatet totalt sett 

exempelvis 2-2 efter att båda matcherna spelats avgörs matchen genom förlängning (och 

vid behov straffsparkstävling) oavsett om lagens respektive mål gjorts på hemma- eller 

bortaplan. SvFF har tillfrågat distrikten om deras uppfattning i aktuell fråga genom en 

enkätundersökning. 11 distrikt har svarat och samtliga dessa har varit positiva till att 

bortamålsregeln tas bort. Mot ovan bakgrund har Förbundsstyrelsen den 17 november 2021 

beslutat att komplettera förslaget till Representantskapet avseende fastställande av 

tävlingsbestämmelser 2022 på så sätt att mål på bortaplan inte längre ska räknas dubbelt i 

tävlingar som avgörs enligt utslagsmetoden via dubbelmöte hemma – borta. 

 

Vid frågor eller funderingar ta kontakt med: 

 

Jasna Kliko, Sekreterare Tävlingskommitén, jasna.kliko@gbgfotboll.se 

Madelene Ekvall, Ordförande Tävlingskommitén, madelene.ekvall@gbgfotboll.se 

Shahab Lazar, Ordförande Tävlingskommitén, shahab.lazar@gbgfotboll.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Distriktsstyrelsen för Göteborgs Fotbollförbund 
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