
 
 

Arrangera officiella matcher 
 

Före matchdag 
• Senast 14 dagar innan match ska sammandragets matchtider meddelas gästande 

föreningar samt registreras i iRef i enlighet med punkt 1.B.6.4 i TB. Föreningarna ska 

meddelas via mail till lagansvarig eller till föreningens önskade mailadress. 

o Tider för sammandrag ska meddelas senast 14 dagar innan sammandraget 

ska spelas. 

• Serieadministratören meddelar tid för tekniskt möte senast 10 dagar innan 

matchdagen i samråd med arrangerande förening i enlighet med punkt 1.C.2.2 i TB. 

Notera: Enligt punkt 1.A.4.1 i TB medges undantag från TB angående när tidpunkten 

för mötet ska fastställas. 

o Arrangören ansvarar för det tekniska mötet inför matchspel. Vid serie- och 

SM-slutspel bestämmer LGFF tidpunkt för mötet i samband med att 

spelschemat fastställs. Ett tekniskt möte innehåller information om 

evenemangsplatsen, domare, medicinsk ansvarig, matchdelegat och 

eventuell information om spelplanen.  

• I de fall där sammandrag ska sändas ska sanktioneras av Tävlingsutskottet i enlighet 

med punkt 1.C.10 i TB. 

o Sändning i radio, TV och på Internet liksom upptagning på film och video får 

inte ske utan SWE3s tillstånd. Tillstånd söks hos flaggfotbollsutskottet. 

o Förbudet gäller inte nyhetsbevakning samt upptagning av film och video för 

föreningens interna bruk. 

 

Matchdag 
• Vid match ska det finnas minst en (1) läkare/medicinskt utbildad person närvarande 

i enlighet med punkt 1.C.8.2 i TB. Minimumkrav är utbildad undersköterska. 

o Läkare/medicinskt utbildad person, skall finnas på plats vid det tekniska 

mötet och under hela matchen.  

• Matchplanen ska kritas enligt punkt 1.C.5.2 samt ny punkt i TB. 

o Vid seriespel i officiella matcher krävs kritade linjer enligt IFAFs regelbok 

gällande "Field of play" 

o Vid seriespel i högsta serien krävs 10 cm tvärlinje vid sidlinje och mitt på 

planen vid varje femyardlinje. 

• Licenskontroller kan komma att ske inför match enligt punkt 1.C.8.2 i TB. Arrangören 

ska se till att tid avsätts för att möjliggöra detta i evenemangets körschema. 

o SWE3 och SDF äger rätt att utan förvarning utföra licenskontroller i samband 

med matcher sanktionerade av SAFF eller SDF. Spelare skall på uppmaning 

kunna styrka sin identitet med av svenska myndigheter godkänd id-handling. 

 

 



 
 

Efter matchdag 

• Spelarlistor ska senast tre dagar efter sammandraget skickas till 

matchdokument@swe3.org enligt punkt 1.C.9.1 i TB. Notera: Enligt punkt 1.A.4.1 i 

TB medges undantag från TB angående hur matchprotokoll ska tillhandahållas. 

Matchprotokoll rapporteras digitalt via iRef och är huvuddomarens ansvar. 

o Matchprotokoll och spelarlistor skall scannas och skickas till SAFF, eller av 

SAFF utsett organ, av arrangören senast tre dygn efter 

matchsammadraget/cupen. Om matchrapport fortfarande saknas sju dagar 

efter att matchen/matcherna/cupen är genomförd anses ansvarig arrangör 

varnad och straffavgift utdelas. 
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