SAMSPEL I VÄSTGÖTAFOTBOLLEN 2013
Företrädare för olika grupper inom västgötafotbollen har inför spelåret 2013 enats
om följande innehåll i SIV, Samspel i västgötafotbollen. Dokumentet utgör en
överenskommelse om gemensam syn i ett antal frågor, upplysningar om vissa
gällande tolkningar av regler samt umgänget på och utanför plan i fotbollsrörelsen.
Distriktsstyrelsen fastställer dokumentet efter att en arbetsgrupp arbetat fram
underlaget.
SIV omfattar alla kategorier i fotbollen. Vi vänder oss till föreningar, ledare, spelare,
domare och föräldrar. Visst är fotbollen mycket roligare om man förstår varandras roller
och har ett gemensamt och positivt ansvar.
Inför 2013 är det ett huvudmål för SIV att nå ut till alla berörda grupper inom fotbollen.
Vi har delat in SIV:en i de olika kategorier som anges ovan och kommer att arbeta för att
alla inom respektive kategori innan seriestart har klart för sig vad som ska efterföljas. Vi
har utelämnat det mesta av det som regleras i regelbok och tävlingsbestämmelser (TB).
I VFF har vi nu startat ett integrationsarbete där vi framför allt vill nå de föreningar som
finns och arbetar i invandrartäta områden. Många människor från andra kulturer har
svårt att förstå den svenska föreningsmodellen och det sätt som vi traditionellt arbetar
med fotbollen i Sverige. För ledare och spelare i dessa föreningar är SIV ett mycket
viktigt dokument, som kommer att finnas med i det gemensamma arbete för bättre
integration som VFF och berörda föreningar planerar att starta.

FÖRENINGENS ANSVAR I SIV
Domarbesök
Inför säsongen 2013 ska domarbesök från lokal fotbolldomarklubb genomföras i god tid
före seriestart. Besöken ska arrangeras inom föreningens seniorverksamhet, dam och
herr, men bjud gärna in ledare och spelare från äldre ungdomslag i föreningen. Byt en
träningskväll mot ett domarbesök, det är väl använd tid!
Ordning vid match
Arrangerande och gästande förening ansvarar för ordning och uppträdande vid match.
Arrangerande förening ska, mot bakgrund av anläggningens utformning, ge domare
och lag bästa möjliga förutsättningar att genomföra matchen samt till en smidig
förflyttning till och från omklädningsrummen. Tänk särskilt på planer med höga staket
och bara en eller två utgångar. Där finns risk för konfrontationer när domare och lag ska
passera ut.
Hemsidor
Föreningarnas styrelser har ansvar för vad som skrivs på föreningarnas hemsidor i bl.a.
matchreferat och gästböcker. Kränkande inlägg i sociala medier får inte förekomma.
Avsteg rapporteras till Västergötlands Fotbollförbund.
Tekniska området
Det tekniska området som föreskrivs i Tävlingsbestämmelserna ska finnas i division 2-4
damer och division 4-6 herrar samt rekommenderas även i övriga serier. Vid spel på
konstgräs kan det ibland vara nödvändigt att placera koner som tekniskt område. I
tekniska område får endast personer som är upptagna i laguppställningen befinna sig.
Bår och bårbärare
Arrangerande förening ansvar för att funktionsduglig bår och bårbärare finns tillgänglig
vid match.
Värdskap
Varje lag som spelar en hemmamatch, oavsett serienivå och åldersgrupp, ska ha en
person som tar emot domaren och ger denne service före, under och efter match.
Dräktfärger
Bortalag har skyldighet att i god tid förvissa sig om hemmalagets dräktfärger. Om
dräktfärgerna sammanfallar ska bortalag medföra reservdräkt i klart avvikande färger.
Bollpojkar och bollflickor
Bollpojkar eller bollflickor ska användas i största möjliga utsträckning i A-lagsfotbollen.
Ungdomsdomare
Varje förening med ungdomsfotboll ska varje år genomföra ungdomsdomarutbildning
så att alla matcher leds av behörig och utbildad domare. Ge ungdomsdomarna rätt
matchning och stöd i domarrollen.

LEDARENS ANSVAR I SIV
Ledaren har en självklar nyckelroll i umgänget spelare/domare/föräldrar. Varje ledare
ska tydligt ta på sig rollen som föredöme för sina spelare.
Ledare som avvisats från match har att följa Tävlingsbestämmelserna, kap 3, när det
gäller följderna av en avvisning. Ledaren har samma skyldighet som föreningen att ta
del av gällande bestämmelser.
Spel med obehörig spelare (avstängd, icke spelklar osv.) är att betrakta som fusk och ska
bestraffas.
Där elektronisk domarrapport används ska ledaren till matchen medföra en nyutskriven
och aktuell laguppställning, med nummer och namn på alla spelare. Detta minimerar
domarnas efterarbete och risken för fel i rapporteringen. Brister i lämnad matchtrupp
ska av domaren meddelas VFF.

SPELARENS ANSVAR I SIV
Vid match tar du hänsyn till domares och motspelares situation i varje enskild händelse.
Du lägger fokus på din egen och lagets insats.
Du hjälper domare och ledare att göra sina insatser på och vid sidan om plan genom ett
juste uppträdande. Då får du samma hjälp tillbaka.
Om du blir utvisad ska du ta del av Tävlingsbestämmelserna, kap 3, när det gäller
följderna av en avvisning. Spelaren har samma skyldighet som föreningen att ta del av
gällande bestämmelser.
Att ha rätt utrustning är ett ansvar mot såväl övriga spelare som domare och publik.

DOMARENS ANSVAR I SIV
Domarnas matchfria dagar (en per månad) ska regelbundet kopplas till SIV. Vid
aprilmötet ska domarbesöken i föreningarna utvärderas.
Domare får inte tillåta att ledare och spelare efter matchslut kommer med verbala eller
fysiska attacker. Befogenheten att varna, utvisa och avvisa gäller så länge domaren är
kvar på spelplanen.
Domare ska ta hänsyn till att spontana reaktioner inom rimliga gränser får förekomma.
Domare får inte inlåta sig i diskussioner i sociala medier eller liknande. Integriteten i
domarskapet är viktig även när en match avslutats.
Domare ska vara på arenan minst 60 minuter före avspark vid A-lagsfotboll, 45 minuter
vid övriga tävlingsmatcher och 30 minuter vid träningsmatch.

Domare ska inte tillåta att obehöriga befinner sig i domarrummet. De som har tillträde
dit är en representant för varje lag samt domarvärd eller liknande från arrangörsföreningen. Om domarinstruktör finns på plats ska denne gå in i domarrummet när
domaren lämnar klartecken.
Vid domarbyte ska nytillsatt domare kontakta hemmaföreningen och bekräfta att byte
skett.
Domaren ansvarar för att matchresultatet rapporteras in omgående efter match i de
serier där elektronisk domarrapport används.
FÖRÄLDERNS ANSVAR I SIV
Tänk på att det är ditt barn och hennes/hans kompisar som spelar fotboll och inte du.
Respektera ledares och domares beslut i matchen. Var positiv och stöttande, lägg inte
fokus på eventuella feldomslut.
Uppehåll dig på anvisad publikplats. Enligt VFF:s bestämmelser ska båda lagbänkarna i
barn- och ungdomsfotbollen finnas på samma sida om planen och publiken på den
motsatta sidan.

ALLAS ANSVAR I SIV
Efter några säsonger med ett stort antal disciplinära ärenden på VFF:s bord blir 2013 ett
viktigt år, ett år, där överenskommelserna i SIV måste hamna i centrum.
Ser du någon eller något som kanske inte följer SIV?
Det kan bero på att hon eller han helt enkelt inte nåtts av informationen eller helt enkelt
inte förstått den.
Upplys gärna om den rätta informationen eller vänd dig till din förening eller till VFF!

DET SKA VARA KUL MED FOTBOLL!
Arbetsgruppen Samspel i västgötafotbollen:
Pelle Höög, distriktsstyrelsen och tävlingskommittén, Marko Peltonen, Västergötlands
Fotbolldomareförbund, Rune Svensson, domarinstruktör, Stefan Svensson, föreningsledare Trollhättans FK, Lennart Josefsson, ungdomstränare Dalstorps IF och Nittorps IK,
Krister Frejdh, föreningsledare Fröjereds IF samt Mats Karlén, tävlingskonsulent VFF.

