
Föreskrifter Futsal 

Hallsvenskan 2022-2023 

 

 

När det spelas:  Mellan november 2022 och februari 2023. 

Sista speldag är den 5 mars 2023. 

Kostnad:  Anmälningsavgiften är 500 kr/lag. Avgiften kommer att faktureras.  

GFF står för hallhyra, arvode för Förbundsdomare samt 

Föreningsdomare. 

Regler:  Hallsvenskan spelas enligt FIFA:s regelverk med följande undantag: 

- Vid utvisning (lindrig/grov/målchans) behöver man inte stå över 

nästföljande match i samma tävling. 

- Vi tillämpar inte ackumulerade varningar. 

- Avbytare behöver inte ha väst. 

Speltid 2x20 min. rullande tid. 

Representation: Spelaren skall vara medlem i den förening som spelaren 

representerar i Hallsvenskan samt inför varje match ”checka in” 

via QR-koden. Registrerar man sig där så är man försäkrad om 

skada skulle inträffa under matchen. 

 
Spelare som deltar i Hallsvenskan får vara registrerad 

futsalspelare i annan förening än den förening som denne 

representerar i Hallsvenskan.  

Matchdag:  Hemmalag ansvarar för att det finns matchbollar. 

Varje deltagande lag ansvarar för att ta med egna uppvärmningsbollar.  

För spelares deltagande i Hallsvenskan krävs inte 

spelarregistrering i FOGIS. Lagen behöver således inte göra 

laguppställning i FOGIS. 

Domarskapet:  För Hallsvenskan kommer en del matcher spelas med 

föreningsdomare. Göteborgs Fotbollförbund (GFF) kommer att 

ersätta föreningen med 150 kr/per match då föreningen står för 

föreningsdomare.  

OBS! Föreningen löser betalningen till sin egen föreningsdomare 

och väljer således själv ersättning till sin egen föreningsdomare.  

Föreningen kommer efter genomfört seriespel kunna fakturera 

GFF för kostnaden (150 kr/match).  



 

 

 

Nedan finns en matris för vilka veckor ni potentiellt behöver ställa om med 

Föreningsdomare. I de fall det står en Föreningsdomare är det hemmalaget på 

spelschemat som skall tillsätta Föreningsdomare. 

Vecka Datum Dag Plats Klass Antal föreningsdomare Antal förbundsdomare 

v46 2022-11-19 Lördag Valhalla C Herr   2 

v47 2022-11-27 Söndag Lundby Strand 5 Herr 1 1 

v49 2022-12-10 Lördag Valhalla C Herr 2   

v50 2022-12-17 Lördag Valhalla C Herr   2 

v4 2023-01-28 Lördag Valhalla C Herr 1 (dömer själv)   

v5 2023-02-04 Lördag Valhalla C Herr Domarfritt Domarfritt 

v6 2023-02-11 Lördag Valhalla C Herr 1 1 

 

Vecka Datum Dag Plats Klass Antal föreningsdomare Antal förbundsdomare 

v47 2022-11-27 Söndag Lundby Strand 5 Dam     2 

v49 2022-12-10 Lördag Valhalla C Dam   1 1 

v50 2022-12-17 Lördag Valhalla C Dam     2 

v4 2023-01-28 Lördag Valhalla C Dam   1 (dömer själv)   

v5 2023-02-04 Lördag Valhalla C Dam   Domarfritt Domarfritt 

v6 2023-02-11 Lördag Valhalla C Dam   1 1 

 

Resultat: Resultat rapporteras in i FOGIS i de matcher där förbundsdomare 

dömer. I de fall det är föreningsdomare som dömer, så är det 

hemmalaget som rapporterar in resultatet via mail till 

lotta.gustafsson@svenskfotboll.se 

Övrigt:  I Hallsvenskan skall det inte behöva förekomma utvisningar. 

Skulle någon, mot förmodan, bli grovt utvisad så är föreningen 

skyldig att uppge namn och personnummer till 

domaren/föreningsdomaren för åtgärd hos Disciplinnämnden. 

Frågor:  Kontakta Göteborgs Fotbollförbunds kansli, 

lotta.gustafsson@svenskfotboll.se 


