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VARNING = 5 min. utvisning (gäller tom 17 år) 
Spelaren är tillgänglig för spel efter 5 min. 
Domaren tar tiden och markerar med ett V på spelarförteckningen.                                   
En varnad spelare i 7 mot 7 får ersättas av en annan spelare. 

LINDRIG UTVISNING = 2 varningar (gula kort) 
Spelaren blir utvisad för resten av matchen. En utvisad spelare i 7 mot 7 får ersättas av 
en annan spelare. Domaren markerar med ett L på spelarförteckningen och spelaren 
ska stå över nästkommande match i samma tävling.

GROV UTVISNING
Spelaren blir direkt utvisad för resten av matchen. Tex. spelar på ett våldsamt sätt eller 
försöker skada en motståndare. Domaren markerar med ett G på spelarförteckningen 
och spelaren ska stå över nästkommande match i samma tävling. En utvisad spelare i 7 
mot 7 får ersättas av en annan spelare. 
Domaren ska skriva en anmälan på den utvisade spelaren/ledaren. Ta hjälp av någon i 
din förening när du ska skriva anmälan.

OBS!
Domaren kan inte ställas som ansvarig för ledare som inte följer rekommendationerna 
om speltidsgaranti, byten och antal avbytare med mera.



SPELREGLER:
AVSPARK   
Bollen får spelas i vilken riktning som helst vid avspark.

HANDS
Endast avsiktliga hands skall bestraffas, dvs handen söker bollen.

BAKÅTPASSNING
   

5

I 7-mot 7 får målvakten inte ta upp bollen med händerna vid  avsiktlig 
bakåtpassning (jämf.11-manna).
Detta betyder att om mv vidrör bollen med händerna vid  avsiktlig bakåtpass eller 
inkast från en medspelare ska domaren blåsa en indirekt frispark till motståndarna. 
Bollen skall läggas på straffområdeslinjen som är parallell med mållinjen, på den 
plats som är närmast där mv rörde bollen med händerna.

Det är en rekommendation att mv inte sparkar eller kastar bollen från eget straffområ-
de direkt över mittlinjen. 
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I åldersgrupperna t o m 12 år ska följande undantag gälla:

INKAST (7 mot 7)
Om en spelare utför inkastet felaktigt ska samma spelare få möjlighet att göra om in-
kastet, efter att domaren har gett en kort instruktion om hur inkastet ska utföras. Mot-
spelaren skall vara minst 2 meter från den som kastar inkastet.
Om bollen kastas direkt till egen mv får denne inte ta upp bollen med händerna.

INSPARK (????)
Insparken ska utföras från valfri plats inom straffområdet.
Målvakten får sätta bollen i spel genom att                                                                           
sparka bollen från marken  eller från sina händer, eller genom att kasta ut den.

6 SEKUNDERS REGELN 
Gäller inte.

HÖRNA
Åldersgruppen 10 år 7 mot 7 lägger hörnsparken vid  straffområdeslinjen, 11-12 år läg-
ger hörnsparken vid hörnflaggan.

AVSTÅND
Vid frispark, hörnspark, inspark och avspark får motståndaren ej befinna sig närmare 
bollen än 7 meter. 

FLYGANDE BYTE 
Bytet skall ske vid mittlinjen och avbytaren får inte gå in förrän spelaren som skall 
bytas ut har lämnat planen. Vid brott mot detta varnas avbytaren som går in för tidigt, 
(5 min. utvisning). 
Vid byte av målvakt skall det alltid vara avbrott i spelet.

6.



Frågor för grupparbete:

Vad är det för skillnad på en direkt och en indirekt frispark?
Svar:

Nämn 5 förseelser där du blåser direkt frispark?
Svar:

När blir det indirekt frispark?
Svar:

Vad gör du om en indirekt frispark går direkt i mål?
Svar:

Vilken utrustning behöver du för att döma en match? 
Svar:

Får du ha ring i örat eller halskedja?
Svar:

Om en spelare blir skadad, hur skall du som domare agera då? 
Svar:

Hur tycker du att en bra domare skall vara? Nämn minst 5 bra egenskaper.
Svar:
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STIL OCH PROFIL

                         Kom ihåg:
  
  * Att alltid uppträda korrekt 
    och som ett föredöme!
  * Att du representerar din förening!

                   Praktiska övningar:

Visa tecken för:   Prova att blåsa:
            Hörnspark                          Direkt frispark 
        Direkt frispark                                            Straff
      Indirekt frispark
          Straffspark
              Inkast
              Fördel     
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MATCHVÄRDAR

Om där finns en matchvärd så skall han/hon bära en 
reglementsenlig väst med Skånes FF tryck på bröstet. 
Matchvärden skall innan match presentera sig för båda 
lagen och för domaren. Matchvärdens uppgift är att vara 
ett stöd till domaren innan, under och efter matchen. 
Matchvärden har inte befogenhet att avbryta en match 
eller att kasta ut ledare eller föräldrar från idrottsplatsen. 
Däremot skall matchvärden rapportera händelser som 
inträffat i samband med matchen till Skånes FF.

Hantering av ledare och föräldrar som 
uppträder olämpligt i samband med ungdomsmatch

Ledare

Vad är olämpligt?

Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommenterar dina domslut:
- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”
- ”Skärp dig nu domaren”
- ”Du är värdelös”

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att du gör så gott du kan. Istället för att du kommen-
terar domsluten så ge råd till dina spelare hur dom ska spela och uppträda.

Använder svordomar mot spelare eller domare:
-  ”Du måste för fan blåsa”
-  ”Passa bollen för helvete”
-  ”Är du inte klok din djävul”

     Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att svära. – Du ska vara ett 
föredöme som ledare och därför är det viktig att du inte använder svordomar. Upprepas 
detta skall ledaren avvisas.

Använder obscena gester, könsord och rasistiska ord:
-            ”Visar långfingret”
-  ”Könsord”
-  ”Satans blatte”

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att han/hon inte får leda laget därför att han/hon 
betett sig synnerligen olämpligt. Vägrar ledaren detta så bryt matchen. Meddela någon i 
din förening det som hänt och be om hjälp att skriva en anmälan till Skånes Fotbollsför-
bund.
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Föräldrar

Vad är olämpligt?

Försöker att påverka dig att döma eller negativt kommenterar dina domslut:
- ”Nu får väl vi också ha några frisparkar”
- ”Skärp dig nu domaren”
- ”Du är värdelös”

Åtgärd: Gå bort till ledaren och be honom/henne att prata med föräldrarna och säga 
till att dom slutar med detta.

Använder svordomar mot spelare eller domare:
- ”Du måste för fan blåsa”
- ”Passa bollen för helvete”
- ”Är du inte klok din djävul”

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att det inte är tillåtet att föräldrar använder svor-
domar. Be honom/henne att förmedla detta till berörda föräldrar. Upprepas detta skall 
vederbörande avlägsnas från idrottsplatsen.

Använder obscena gester, könsord och rasistiska ord:
–        ”Visar långfingret”
- ”Könsord”
- ”Satans blatte”

Åtgärd: Gå bort till ledaren och säg att matchen kommer att brytas om inte berörd för-
älder/ar lämnar området. Meddela någon i din förening det som hänt och be om hjälp 
att skriva en anmälan till Skånes Fotbollförbund.

Budskap

Nu räcker det – fotboll skall vara kul.  Fotboll är en kampsport med hög puls och skall 
så vara. Visst vill man vinna men det är mycket viktigare att som ledare/föräldrar och i 
slutänden föreningen som man representerar uppträder på ett ansvarsfullt och fostran-
de sätt. Kampen får aldrig övergå till våld och den höga pulsen får inte göra att verbala 
attacker som svordomar och försök till påverkan av domaren accepteras. Att vara ung-
domsdomare är en utmaning som skall stimulera och vara roligt. Känner du obehag 
när du dömer, tveka inte att vända dig till någon representant från den arrangerande 
föreningen och påpeka detta. Det är hemmaförening som ansvarar för matchen och för 
att du skall känna dig trygg i din roll som ungdomsdomare. 
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Spelarförteckning:

I alla tävlingsmatcher tillämpas elektroniska spelarförteckningar från Fogis.

Lagen lämnar in vardera ett ex till domaren innan match.

Följande ska domaren fylla i på lagens spelarförteckning efter match:     

• Utvisningar, avvisningar (för att ledarna ska komma ihåg att spelaren/ledaren            
           ska stå över nästkommande match)
• Domaren ska även fylla i sitt namn och telefonnummer.
Domaren ska inte fylla i slutresultat, målgörare eller varningar.
I barnfotboll 9-12 år ska ingen resultatrapportering via SMS eller Fogis ske eftersom 
inga tabeller kommer att finnas. 
Domaren erhåller ingen kopia av spelarförteckningen efter matchen.

Speltider:

(C) 2018 Skånes Fotbollförbund Micke Dahl fogissupport@skaneboll.se
 11.               Foto: Där inget annat anges Micke Dahl



FRÅGOR ATT DISKUTERA VID UTBILDNING av 7-manna domare

1. Vid felaktigt inkast, hur ska du som domare agera då?

2. Hur länge får målvakten hålla bollen med händerna?

3. Om du ser en spelare som har ett smycke, vad gör du då?

4. Förklara vad som gäller vid inspark?

5. Får målvakten ta upp bollen med händerna vi en bakåtpassning?

6. En spelare inom sitt eget straffområde knuffar en motståndare i ryggen, domslut?

7. Ena laget har fått en frispark nära motståndarnas straffområde och en spelare begär              
avstånd. Hur långt från bollen ska muren placeras?

8. Om en tränare/lagledare skäller och skriker på dig hela tiden. Vad ska du som do-
mare göra då?

9. Hur långt innan matchstart måste du vara på IP och vilka förberedelser måste du 
göra innan du startar matchen?

10. Om du varnar en spelare (gult kort), vad innebär det?

Egna anteckningar
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