Föreskrifter gällande träningsmatcher
Föreskrifter fastställda av SvFF:s Tävlingskommitté den 14 januari 2016 med stöd av
1 kap 18 § Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsbestämmelser (TB). Såvida inte
annat särskilt anges gäller de definitioner av begrepp som följer av TB.
Inledande föreskrifter
1§

Tillämpningsområde
Förevarande föreskrifter gäller för samtliga träningsmatcher mellan två
medlemsföreningar i SvFF. Med träningsmatch avses match som inte
ingår i en tävling.
För träningsmatch med deltagande av utländsk förening kan särskilda
villkor gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i
enlighet med FIFA:s bestämmelser upprätta villkor för träningsmatchens
tillstånd.
Utöver förevarande föreskrifter är SvFF:s tävlingsregler inte tillämpliga
på träningsmatcher såvida det inte uttryckligen framgår av förevarande
föreskrifter eller TB eller Representationsbestämmelser (RB).
Bestraffningsreglerna enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar
är tillämpliga även på förseelser begångna under eller i samband med
träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller distriktsförbund (SDF).

2§

Vetskap om regelverk m.m.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att
ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av
vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst
25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte
föreskrivs.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att
insända föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller
utlåtande kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr.

I allvarliga fall av underlåtenhet enligt andra och tredje stycket får
anmälan till bestraffning ske enligt 14 kap. RF:s stadgar.
3§

IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening har motsvarande tillämpning på
IdrottsAB såvida inte annat anges.

4§

Matchtillstånd
Till SvFF ansluten förening får endast spela träningsmatch mot lag som
företräder förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF,
FIFA eller annat till FIFA anslutet nationsförbund såvida inte FIFA,
UEFA, SvFF, eller SDF ger tillstånd till detta efter ansökan från förening.
Alla träningsmatcher ska spelas enligt spelreglerna för fotboll om inte
annat godkänts av SvFF eller SDF.
Träningsmatcher ska vara godkända i enlighet med 2 kap 8 § TB.

5§

Ärendehantering
Tävlingsärenden och ärenden om tävlingsbestraffning till följd av
händelser i samband med träningsmatcher handläggs enligt 4 kap TB.
Därvid ska ärenden rörande lag som under innevarande säsong deltar i
förbundsserierna prövas av behörigt organ inom SvFF och övriga
ärenden prövas av SDF.
Vid anmälan om bestraffning enligt 14 kap RF:s stadgar gäller vad som
där anges om ärendes handläggning.

6§

Frågor som inte beaktats
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som i
övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.

7§

SDF:s föreskrifter
SDF har rätt att fastställa föreskrifter för träningsmatch i barn-,
ungdoms- och juniorfotboll samt i träningsmatch för seniorer där
arrangerande förenings representationslag tillhör distriktsserierna
såvida annat inte framgår av förevarande föreskrifter.

Matchens genomförande
8§
Speltid
Träningsmatch får avvika från normal speltid om arrangerande och
gästande förening särskilt kommit överens om detta.

9§

Ersättare och avbytare
Ersättare ska användas i träningsmatch mellan lag som under
innevarande säsong i seriespel tillämpar ersättarsystem. Avbytare ska
användas i träningsmatch mellan lag som i seriespel innevarande säsong
tillämpar avbytarsystem. Om de två lagen har olika system i sitt
seriespel ska avbytare användas om inte föreningarna kommit överens
om att använda ersättare.
Högst 7 ersättare/avbytare får antecknas på spelarförteckningen och, om
ersättarsystem används, högst 6 byten genomföras, såvida inte de
deltagande föreningarna kommit överens om annat.

10 §

Inställelse till match
Föreningarna överenskommer inför match om hur gästande lag ska
inställa sig till träningsmatchen samt hur uppvärmning sker inför och
under matchen.

11 §

Spelarförteckning
Spelarförteckning ska lämnas till domaren inför träningsmatchen.
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera
lagansvarig upprättas skriftligt antingen för hand eller via FOGIS. Denna
förteckning utgör tillika domarrapport och ska vara undertecknad av för
laget ansvarig person. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn
och funktion på de personer som i förekommande fall får finnas i det
tekniska området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser
att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad
samtidigt under rubriken ledare.
Föreningen är ansvarig för att de ifyllda uppgifterna är korrekta.
Tillägg eller byte av namn får göras efter det att spelarförteckningarna
lämnats till domaren.

12 §

Matchdräkter
Domare godkänner med stöd av spelreglerna lagens matchdräkter.
Matchdräkter ska vara numrerade.

13 §

Förenings ansvar för spelare m.m.
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive
spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande i samband
med träningsmatch.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen och funktionärs
arbetsmiljö i samband med träningsmatch.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka
ordningsregler som gäller i samband med träningsmatch.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera
samt att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning
och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast
åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SvFF:s
tävlingsregler.
Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, vidta övriga nödvändiga
åtgärder för att motverka att inträffad ordningsstörning upprepas vid
kommande matcher.
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med
domarna när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till
omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegaten samt
domarinstruktören har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om
inte domaren medger annat.
14 §

Politiska budskap

Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller
i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn
eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex.
politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande
aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall
där tvekan uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap
beslutar Förbundsstyrelsen i frågan.

15 §

Arenareklam
Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra
utföranden eller material kan vålla skada på spelare eller funktionärer.
Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än tre meter från
sidlinjen.
Om arenans eller anläggningens utformning inte medger placering av
reklamskyltar i enlighet med vad som anges i föregående stycke får
arrangerande förening, om särskilda skäl föreligger, beviljas
tidsbegränsad dispens från bestämmelsen ovan. Föreningens ansökan
om sådant undantag prövas av SvFF:s TK, avseende lag som under
innevarande säsong deltar i förbundsserier, och SDF, avseende övriga
lag.
Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller
annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller
icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller planens utrustning
(inklusive målnäten och den yta de täcker) från den tid lagen kommer in
på spelplanen fram till dess de har lämnat spelplanen i halvtid och från
den tid de återkommer till spelplanen till dess de lämnat spelplanen efter
matchens slut.
Ingen form av marknadsförningsmaterial får sättas upp på målen, näten,
flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande
utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) får heller fästas i dessa.
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten
på till spelplanen angränsande ytor t.ex. ytan mellan sidlinjen och den
första reklamraden.

16 §

Radio- eller TV-sändning
Arrangerande förening får medge radio- eller TV-sändning eller
överföring av ljud och rörliga bilder via Internet eller annat medium
liksom textrapportering rörande träningsmatch eller förberedelse till
träningsmatch. Åskådare eller annan får inte utan arrangerande
förenings medgivande göra videoupptagning eller annan motsvarande
upptagning av rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande
textrapportering från match samt för all annan slags resultatrapportering
i kommersiellt syfte.

17 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat och annan
information på sätt som SvFF anvisar.

18 §

Funktionärer
Träningsmatch ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF.
Träningsmatcher ska genomföras med assisterande domare om de i
matchen deltagande lagen under innevarande säsong deltar i
förbundsserierna.
Förbundsstyrelsen får utse match- och säkerhetsdelegat till
träningsmatch. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s
tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärsnämnden
får inte utses till match- eller säkerhetsdelegat.
Respektive förening utser i övrigt erforderligt antal funktionärer för
genomförandet av träningsmatchen.

19 §

Spelares behörighet
Spelare får i träningsmatch inte representera annan förening än den
förening för vilken denne är registrerad eller den förening som erhållit
ett skriftligt medgivande från den förening där spelaren är registrerad.
Förening som lämnat skriftligt medgivande ansvarar för att spelaren i
förekommande fall är försäkrad.
Om tvist i fråga om övergång ska prövas av SvFF:s Skiljenämnd har
spelaren rätt att delta i träningsmatch för sin nya förening från den dag
då anmälan om skiljeförfarande inkommit till SvFF.
Representation i strid med första eller andra stycket medför inte att
föreningen anses ha deltagit med obehörig spelare, men kan föranleda
att föreningen åläggs att erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att
inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.

Anläggnings- och säkerhetskrav
20 §

Anläggningskrav
Arrangerande förening ansvarar för att arena eller anläggning i samband
med match är säker för alla närvarande personer.
SvFF:s TK, avseende träningsmatch mellan lag som under innevarande
säsong deltar i förbundsserierna, respektive av SDF utsett organ,
avseende övriga träningsmatcher, får förbjuda spel på arena eller
anläggning som inte bedöms vara säker.
Respektive behörigt organ får även besluta att arrangerande förenings
träningsmatch ska spelas med en eller flera för åskådare stängda
läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal i det fall att
anläggningen inte bedöms vara säker.
Om det finns synnerliga skäl, såsom en överhängande risk för
ordningsstörningar, får behörigt organ besluta på vilken arena match ska
spelas.

21 §

Föremål i spelplanens närhet
Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än 3
meter från spelplanens begränsningslinjer.
SDF har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja dispens från
bestämmelsen enligt första stycket vad avser träningsmatch mellan lag
som under innevarande säsong deltar i distriktsserierna.

22 §

Medicinsk utrustning
Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett
förbandslåda samt bår eller motsvarande finns tillgängliga på respektive
idrottsplats.

23 §

Tekniskt område
Tekniskt område ska vid träningsmatch, så långt det är möjligt, utformas
i enlighet med spelreglerna med hänsyn till arenans eller anläggningens
ytor.

Bestraffning
24 §

Ackumulering av varningar m.m.
Varningar som spelare ådrar sig i samband med träningsmatcher ska
inte ackumuleras. Spelare ska därför inte stå över matcher till följd av
varningar som erhålls i träningsmatcher.

25 §

Utvisning
Spelare som erhåller två varningar i samma match ska utvisas (lindrig
utvisning). Utvisad spelare får inte delta i spel under resterande del av
matchen. Utvisad spelare får EJ ersättas av annan spelare.
Utvisad spelare får under resterande del av matchen inte uppträda i
någon ledarroll. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i
närheten av det tekniska området, på annat sätt instruera eller ha
kontakt med sitt lag.
Grovt utvisad spelare får utöver vad som föreskrivs i första och andra
stycket åläggas ytterligare bestraffning av behörigt disciplinorgan med
stöd av 14 kap RF:s stadgar.
Bestraffningsärenden avseende förseelser i samband med
träningsmatcher ska handläggas av SvFF:s Disciplinnämnd om spelarens
lag under innevarande säsong deltar i förbundsserierna. Övriga
bestraffningsärenden avseende förseelser i samband med
träningsmatcher ska handläggas av SDF.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera att en spelare
som avstängts med stöd av 14 kap RF:s stadgar inte medverkar i
träningsmatcher under den period spelaren är avstängd.

26 §

Avvisning
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att
domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen
efter match, gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas.
Avvisad person får under resterande del av matchen inte instruera eller
ha annan kontakt med sitt lag.
Om förolämpning eller annat olämpligt uppträdande bedöms som
särskilt allvarligt (grov avvisning) ska saken anmälas för bestraffning

enligt 14 kap RF:s stadgar. Anmälan ska innehålla en
gärningsbeskrivning.
Bestraffningsärenden avseende förseelser i samband med
träningsmatcher ska, efter anmälan enligt 14 kap RF:s stadgar,
handläggas av SvFF:s Disciplinnämnd om den anmäldes lag under
innevarande säsong deltar i förbundsserierna. Övriga
bestraffningsärenden avseende förseelser i samband med
träningsmatcher ska behandlas av SDF.

27 §

Övriga matchhändelser
Har under eller i samband med match förekommit en händelse som
fordrar särskild redogörelse ska sådan sändas till SvFF:s Disciplinnämnd
om berört lag under innevarande säsong deltar i förbundsserierna.
Avseende övriga lag ska rapport av sådan händelse göras till SDF. Av
rapporten ska framgå om denna också utgör en anmälan till bestraffning.

28 §

Påföljder till följd av händelser vid träningsmatch

28.1

Ansvar
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med
träningsmatch inom arenan orsakat ordningsstörning genom att
 olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser,
 kasta föremål som medfört personskada eller inneburit fara för
personskada,
 obehörigen beträda spelplanen eller område som gränsar till
spelplanen och för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på liknande
sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,
 uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan
spelplanens begränsningslinjer och publikplatser, eller
 på annat sätt uppträda förolämpande eller otillbörligt mot deltagare,
funktionär eller åskådare,
kan åläggas påföljd enligt 28.2 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen
kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för
att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat
ordningsstörningen.
Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan
förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse
eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar

åläggas påföljd enligt 28.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande
omständigheter föreligger.
28.2

Påföljd m.m.
Vid ansvar enligt 28.1 § får förening åläggas att till SvFF avseende
förening i förbundsserierna och till SDF avseende förening i
distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas
senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Vid allvarliga fall får förening i stället för straffavgift enligt första stycket
åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vidare får förening åläggas
att
spela en eller flera matcher på annan arena än förenings ordinarie
hemmaplan,
att
spela en eller flera matcher utan åskådare,
att
spela en eller flera av förenings hemma- och bortamatcher med en
eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett
begränsat åskådarantal; undantaget föreningsstyrelse, för matchen
erforderliga funktionärer samt representanter för media enligt
gängse ackrediteringsrutiner,
eller
att
sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.
Då händelser som anges i 28.1 § föranleder att en träningsmatch avbryts
och återupptas en annan speldag får respektive beslutande organ besluta
att förening åläggs att ersätta de omkostnader för resa och logi som
förorsakats motståndarföreningen då matchen slutförts.

28.3

Beslutande organ
Avseende föreningslag som under innevarande säsong deltar i
förbundsserierna beslutar SvFF:s Disciplinnämnd i ärenden som gäller
påföljd enligt 28.1-3 §§. Avseende övriga föreningslag beslutar
vederbörande organ inom berört SDF.
Förening får vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan
komma att besluta om med bindande verkan för nationsförbunden.

29 §

Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan
anses vara ansvarig, under pågående träningsmatch eller i anslutning
därtill brukat våld mot funktionär, ska föreningen anmälas till
bestraffning och åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Sådant ärende
prövas av SvFF:s Disciplinnämnd såvitt avser lag som under innevarande
säsong deltar i förbundsserierna. Avseende övriga föreningar prövas
sådant ärende av vederbörande organ inom berört SDF.

30 §

Diskriminerande företeelser
Om det under match genom ord eller handling förekommer rasistisk
kränkning mot person eller grupp av personer, ska domaren göra ett
uppehåll i spelet och en varning ska utfärdas till vid matchen närvarande
personer. Förekommer rasistiska kränkningar även efter denna varning
ska domaren avbryta matchen enligt 2 kap. 14.2 § TB. Om domaren
beslutar att återuppta matchen och det även därefter förekommer
rasistiska kränkningar ska domaren slutligt avbryta matchen och anmäla
frågan till Disciplinnämnden som prövar de sportsliga konsekvenserna av
händelserna i enlighet med 2 kap. 15 § TB.
Den som under eller i samband med träningsmatch genom ord eller
handling uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller
visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på till exempel kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person, ska
anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra
kränkande handlingar enligt föregående stycke, får åläggas att spela en
eller flera av föreningens hemmamatcher med en eller flera för åskådare
stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.
Då förenings supportrar vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till
diskriminerade eller andra kränkande handlingar enligt första stycket, ska
föreningen anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Därutöver
får beslutas att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare. Om berörd
förening kan visa att det föreligger förmildrande omständigheter
beträffande föreningens ansvar för en inträffad händelse, ska detta beaktas
vid bestämmande av påföljd.

31 §

Tillträde till matcharena
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte
begränsat till, den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller
symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp
av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma
gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med
sådan text eller symbol liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på
ett sätt som försvårar identifikation (maskering) och som kan befaras
utgöra fara för ordningsstörning.

Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär
klädesdräkt eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från
arenan.
Ärende som gäller fråga om att förbjuda person tillträde till matcharena
prövas i enlighet med 3 kap 25 § TB.

32 §

Doping
Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

33 §

Vadhållning
I fråga om otillåten vadhållning samt manipulation av fotbollsidrott gäller
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet. Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas
tillträde till matcharena under viss tid eller all framtid. Disciplinnämndens
beslut i sådant ärende får överklagas till Besvärsnämnden.

34 §

Misskreditering av fotbollens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller
skrift eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till
SvFF anslutna organisationer får ådömas straffavgift eller anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
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