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Allmänna bestämmelser
A. Bestämmelsernas giltighet
1. TILLÄMPNING
1.

Dessa tävlingsbestämmelser gäller för spel av alla former flaggfotboll i Sverige
som är sanktionerade av SAFF.

2. Representantskapsmötet fastställer årsvis, i december, tävlingsbestämmelser för
nästkommande tävlingssäsong.
3. TU ser till att tävlingsbestämmelserna efterlevs och administrerar eventuella
straffavgifter. Beslut som TU fattar enligt tävlingsbestämmelserna, förutom
beslut enligt RF:s bestraffningsregler, kan överklagas till FS senast 30 dagar efter
det att beslut meddelats. Beslut som DN fattar enligt RF:s bestraffningsregler kan
överklagas till RIN.
4. RN bistår FS och TU som remissinstans i tolkningar och bedömningar som rör
tävlings-bestämmelser. RN förbereder även årsvis rekommendationer om
ändringar, tillägg och kommentarer till FS. Senast 31 december skall SAFF tillse
att föreningarna får kommande års TB tillhanda.
5. För deltagande i internationellt spel gäller, utöver bestämmelser beskrivna
nedan, alla åtaganden som är uppsatta av IFAF.
6. Vid det fall en serie administreras av SDF gäller det som stadgas i dessa regler på
motsvarande sätt för förhållandet mellan förening och SDF. Det åligger SDF att
meddela FS samt föreningar inom distriktet vilka instanser inom SDF som
motsvaras av vad som anges i tävlingsbestämmelserna.
För ärenden som avgörs enligt tävlingsbestämmelserna gäller följande undantag
gentemot första stycket:
FS är alltid andra instans utom i bestraffningsärenden enligt RF:s
bestraffningsregler.
DN är alltid första instans i bestraffningsärenden enligt RF:s bestraffningsregler.
(Jfr 1.A.1.3)

2. GENERALKLAUSUL
1.

Om en förening eller spelare inte sköter sina skyldigheter gentemot SAFF eller
något av SAFFs organ enligt dessa bestämmelser, kan FS eller TU besluta om
påföljd som t.ex. matchförlust, spelförbud och straffavgift.

3. BETALNINGAR
1.

Det åligger föreningen att visa att betalning skett inom föreskriven tid.

2. Straffavgifter skall betalas in till SAFF senast 30 dagar efter verkställande även
om beslutet överklagas.

4. JÄMKNING OCH UNDANTAG
1.

FS och TU kan jämka eller medge undantag från tävlingsbestämmelserna om det
är oskäligt att tillämpa tävlingsbestämmelserna med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet, syftet med bestämmelserna, senare
inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detta gäller dock inte
sådana bestämmelser som förbundsmötet beslutat om eller bestämmelser som
regleras av RF:s bestraffningsregler.
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5. HANDLINGAR

Inlaga eller handling anses ha inkommit till SAFF den dag då handlingen anlänt
till SAFFs kansli. En handling kan dock endast inkomma till SAFF under kansliets
öppettider. (se även 2.A.2.3. om licenser)

1.

B. Nationella tävlingar och matcher
1. TÄVLINGSSÄSONG

En tävlingssäsong omfattar perioden från och med 1 januari till och med
31 december.

1.

2. Rätt att anordna tävlingar och matcher i Sverige har SAFF, medlemsförening
tillhörande SAFF eller annan organisation tillhörande SAFF. Den sökande skall
ansöka om tillstånd från TU.
Se även 1.E.2.

2. SAFFS OFFICIELLA TÄVLINGAR

Till SAFFs officiella tävlingar hör matcher i det nationella seriespelet, svenska
mästerskaps-tävlingar, mästerskapscuper, landskamper och matcher som på
något annat sätt är anordnade eller sanktionerade av SAFF.

1.

3. ANMÄLAN TILL OFFICIELLA TÄVLINGAR

Anmälan till SM-seriespel ska göras skriftligen till flaggfotbollsutskottet eller
SAFF:s kansli senast det datum som står i inbjudan till seriespel postat på
förbundets hemsida, saff.se. Detta datum får inte vara tidigare än fyra månader
innan första matchen ska spelas och inte senare än två månader innan första
matchen ska spelas.

1.

Anmälningsavgiften är 2000 kronor för herrar och 1500 kronor för damer. Vid
övriga tävlingar gäller de av TU eller den av TU utsedda arrangörens angivna
anmälningsskyldigheter.

4. ENSKILT LAGS RÄTT ATT DELTA I TÄVLINGAR

Endast lag som tillhör SAFFs medlemsföreningar får delta i officiella matcher.

1.

2.
a. En förening får bara delta med ett seniorlag i den högsta division
b. När det enbart finns en nivå på division så kan en förening delta med mer än ett
lag i den högsta divisionen.
c.

Endast ett lag från samma förening får delta i slutspel (SM-slutspel, eller kval
till högre division)
3. SAFFs medlemsföreningar får icke delta i tävlingar som inte är sanktionerade av
SAFF.
4. En förening måste ha genomgått av RF anordnad antidopningutbildning,
”Vaccinera Klubben Online”, för att få delta i seriespel. Detta krav gäller oavsett
serie och ålderskategori.
5. En förening måste gentemot SAFF vara skuldfri eller ingått en godkänd
avbetalningsplan för att få delta i seriespel.

5. DIVISIONSUTFORMNING
1.

FS beslutar varje år efter förslag från TU om divisionsutformningen (antalet
divisioner, antal lag i divisioner och geografisk indelning mm), dess
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förändringar, förflyttningar för aktuella lag mellan divisionerna och eventuella
justeringar. Detta gäller inte walkover 1.D.1., utträde 1.D.2. eller när förening
avstår uppflyttning 1.D.3.
2. Divisionsutformningen för säsongen skall fastställas och presenteras till SAFF:s
medlemmar senast en kalendermånad före sista anmälningsdatum.

6. MEDDELANDE OM SPELSCHEMA
1.

När man skriftligt anmäler sig för SM-seriespel ska man även ange ett datum
föreningen önskar stå som värd för ett matchsammandrag/en cup som är
inkluderad i SM-serien.
Flaggfotbollsutskottet förbehåller sig rätten att justera dessa datum i samråd
med respektive förening.
Flaggfotbollsutskottet meddelar de godkända datumen i samband med att
spelschemat presenteras.

2. Lottning av kvalspel där lottning skall ske genomförs i samband med att
serieschemat läggs.
3. SM-serien används som rankning till SM-slutspelet.
Lokalt arrangerande klubb (i SM-slutspelet), som inte tidigare haft
flaggfotbollslag i seriespel ges möjlighet till en friplats i SM-slutspelet men ges
inte rätt till SM-tecken. Om lokal klubb önskar delta i slutspelet enligt denna
regel går ett udda antal lag från SM-serien till slutspel. Hur många lag som går
vidare till slutspel ska meddelas i samband med att spelschemat publiceras

7. SPELREGLER
1.

Sverige tillämpar IFAFs regler

8. POÄNG VID MATCH
1.

I en officiell flaggfotbollsmatch som ingår i någon form av cup- eller seriespel
ger vinst 2 poäng och förlust ger 0 poäng. Om matchen slutar oavgjort får båda
lagen 1 poäng.

9. LAGENS INBÖRDES PLACERING
1.

SM-serien kan antingen spelas som ett seriespel eller som en cup-serie.
Om SM-serien spelas som en cup-serie räknas poängen enligt slutplaceringen i
cupspelen. Vinner man en cup får man 5 poäng, kommer man två får man 3
poäng och kommer man trea får man 1 poäng. Övriga placeringar får 0 poäng.
Cup-serien har vunnits av det lag som fått flest poäng vid seriens slut.
Spelas SM-serien som ett seriespel upprättas en tabell med ett slutspelsstreck
där varje match förs in i tabellen. De lag som när serien är färdigspelad befinner
sig ovanför slutspelsstrecket ges möjlighet att delta i SM-slutspelet. (Undantag
se Kapitel 1, Sektion B, punkt 6.3)
Om två eller flera lag har lika många poäng beräknas inbördes placering enligt
följande ordning:







Gjorda poäng
Insläppta poäng
Inbördes möten - antal vinster
Inbördes möten - antal gjorda poäng
Inbördes möten - insläppta poäng
Resultat mot nästa följande lag i serien - antal vinster
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 Resultat mot nästa följande lag i serien - antal gjorda poäng
 Resultat mot nästa följande lag i serien - insläppta poäng
 Lottning
2. Om lag har spelat olika antal matcher, beräknas inbördes placering med
vinstprocent. Den som har högst vinstprocent vinner. Vinstprocent räknas ut
genom att dela antalet vinster med antalet spelade matcher. Oavgjorda matcher
ger halv vinst. Om två eller flera lag har lika vinstprocent beräknas inbördes
placering enligt följande nämnda ordning:
 Antal seriepoäng i inbördes möten i seriespel
 Målskillnad i inbördes möten
 Lottning

10. ANDRA NATIONELLA TÄVLINGAR
1.

Anmälningsplikt för arrangör

Andra nationella tävlingar än de i 1.B.3. skall anmälas till TU skriftligen senast 14
dygn före (första) tävlingsdag. Om tävlingen innehåller tre eller flera lag skall
arrangören göra anmälan till TU skriftligen senast 14 dygn före (första)
tävlingsdag.
2. Anmälans innehåll
Anmälan skall innehålla:







Deltagande lag
Tävlingsform
Tävlingens namn
Tävlingens dag(ar), tid(er) och plats(er)
Tävlingens priser
Eventuella undantag från IFAFs spelregler.

3. TU har rätt att inte sanktionera andra nationella tävlingar.
4. Arrangören är själv ansvarig för efterlevnaden av sina bestämmelser för
tävlingen.

11. TRÄNINGSMATCHER
1.

Träningsmatcher (dag, tid och plats) skall anmälas till TU.

2. Träningsmatch får inte påverka andra spel- eller domaruppdrag.

12. FRI ENTRÉ
1.

Vid matcher enligt 1.B.3. och 1.B.12 äger innehavare av FS utfärdad
legitimationshandling rätt till fri entré.

C. Bestämmelser om matcharrangemang
1. AV SAFF ÄGDA TÄVLINGAR OCH MATCHER

2. SAFF äger den exklusiva rätten till slutspels- och kvalmatcher i seriespel och
mästerskapstävlingar samt finalen i mästerskapscup.

3. SAFF kan överlåta dessa evenemang till valfri arrangör mot ekonomisk
ersättning.
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2. ARRANGÖRENS SKYLDIGHETER
1.

I officiella tävlingar är den förening som står angiven först i spelschemat
hemmalag.
Arrangör anses dock vara den förening som av SAFF eller dess utskott utsetts till
arrangör.

3. BESÖKANDE LAGS SKYLDIGHETER
1.

Varje klubb skall till arrangören i samband med anmälan till seriespel ange
vilken/vilka färger man avser att spela i. Färg skall vara registrerad hos SAFF.
Bortalaget skall spela i en klart kontrasterande färg från hemmalagets färg. Om
ett lag inte har två olika matchställ får efter godkännande från
flaggfotbollsutskottet träningsvästar användas ovanpå matchtröja.
Spelare ska dock på domares anmodan kunna visa sitt tröjnummer när som helst
under matchen.

2. Lagansvarig skall vara på plats och delta vid det tekniska mötet som är innan
cupen startar.

4. EKONOMI
1.

Match och cuparrangör står själv för alla utgifter men har också rätt till alla
inkomster. Besökande lag står själva för rese- och boendekostnader om inte avtal
om samekonomi upprättats enligt nedan.

2. En match kan spelas helt eller delvis med samekonomi. Detta innebär att
föreningarna delar helt eller delvis på utgifter och eventuella inkomster enligt
separat skriftlig överenskommelse och med matcharrangörens skriftliga
tillstånd.

5. ARENOR
1.

Vid officiella matcher skall arrangören se till att arenan håller god spelstandard.
Vid SM-slutspel så krävs det att alla linjer är utritade.

6. INSTÄLLELSE ELLER ÄNDRING AV MATCH ELLER CUP.
1.

En arrangör kan ställa in eller ändra en match endast med TU: s tillåtelse.
Skriftlig förfrågan skall vara TU tillhanda senast 5 dygn före match/cup. Den
skall även innehålla skriftligt samtycke från samtliga anmälda lag. Om ett
olösligt hinder uppstår kan förfrågan ställas skriftligen efter ovanstående
tidsfrist men fortfarande före matchdag.

7. MATCHPROTOKOLL OCH SPELARLISTA
1.

I alla officiella tävlingar och matcher skall matchprotokoll föras. Blanketter för
matchprotokoll tillhandahålls av SAFF. Matchprotokollet fylls i av
huvuddomaren.

2. Lagens spelarlista ska lämnas in till arrangörens tävlingskansli före tekniskt
möte.
Blanketter för spelarlista tillhandahålls av SAFF. Matchen kan inte påbörjas
förrän spelarlistorna lämnats till arrangörens tävlingskansli.
3. På spelarlistan skall lagen fylla i deltagande ledares och spelares för- och
efternamn.
Den skall också innehålla spelarnas licens-och tröjnummer. Lagansvarig skall
styrka spelarlistan med underskrift. Spelarna skall namnges i
tröjnummerordning.
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4. Spelare som inte finns med på spelarlistan får inte delta i matchen.

8. SKYLDIGHETER VID MATCH
1.

Huvuddomaren skall:
 Förse lagen med namnen på matchens domare.
 Kontrollera att läkare/medicinskt utbildad person finns på plats. Matchen
får inte starta förrän denna person är på plats.

2. Arrangören skall se till följande:
 Läkare/medicinskt utbildad person, skall finnas på plats under hela
matchen. Denne skall anmäla sig till huvuddomaren senast 20 minuter före
matchstart
 SAFF 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.

9. SKYLDIGHETER EFTER MATCH
1.

Matchprotokoll och spelarlistor skall skickas till SAFF, eller av SAFF utsett organ,
av arrangören senast tre dygn efter matchsammadraget/cupen. Matchprotokoll
och spelarlistor kan även skannas in och mejlas in till SAFF. Kansliet redovisar
inkomna matchrapporter på hemsidan löpande för att ge ansvarig domare en
extra varning om att matchrapporten saknas. Om matchrapport fortfarande
saknas sju dagar efter att matchen/matcherna/cupen är genomförd anses
ansvarig arrangör varnad och straffavgift utdelas.

2. Arrangören skall rapportera slutresultatet till SAFF:s kansli på mejl snarast, dock
senast tre dygn efter matchens/cupens slut.

10. MEDIA
1.

Sändning i radio, TV och på Internet liksom upptagning på film och video får inte
ske utan SAFFs tillstånd.

2. Förbudet gäller inte nyhetsbevakning samt upptagning av film och video för
föreningens interna bruk.

D. Bestämmelser för lag som deltar i tävling
1. WALKOVER, W.O.
1.

Ett lag måste ha minst 5 ombytta och spelklara spelare för att kunna starta
matchen. När ett lag inte påbörjat en match inom 30 minuter efter bestämd
matchtid eller avbryter en match, anses laget ha lämnat W.O.

2. För ett lag innebär en lämnad W.O. i en cupmatch att laget stängs av från resten
av cupen och i en seriematch i ett matchsammandrag att laget anses ha dragit sig
ur seriespel.
3. Om ett lag, som deltar i en turnering, stängs av räknas lagets matcher bort från
den totala sammanställningen under turneringen. Dock placeras laget sist i
tabellen och skall räknas med men får inte tillgodoräkna eventuell poäng till SMSerien.
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2. FÖRENING AVSTÅR PLATS I HÖGRE DIVISION
1.

Om ett lag i en förening kvalificerat sig till en högre division, kan den förening
laget tillhör avstå uppflyttning, om de skriftligen meddelar detta inom 30 dygn
efter det att de kvalificerat sig genom kvalspel eller ordinarie seriens slut.

3. MATCHDRÄKTER
1.

Förening med nytt lag i seriespel skall ansöka om godkännande från SAFF av
hemmafärg på sina matchdräkter.

2. Vid seriespel måste förening senast vid anmälan till seriespel anmält ändringar i
matchdräktsfärger.
3. Samtliga lag skall ha tillgång till två uppsättningar matchtröjor i klart
kontrasterande färger. Besökande lags matchtröjor skall ha en klart
kontrasterande färg från hemmalagets matchtröjor.
4. SAFF har rätt att före den 1 februari varje år kräva att en förenings lag under
kommande säsong kostnadsfritt bär av SAFF anvisad text eller reklam på vänster
arm på sina matchdräkter. Se även 1.E.1. och RS riktlinjer för marknadsföring

4. ALKOHOL-, TOBAK, OCH ANNAN SKADLIG REKLAM
1.

Alkoholreklam är endast tillåten för öl, klass I. All annan alkoholreklam är
förbjuden.
All tobaksreklam är förbjuden.
FS har rätt att förbjuda reklam som kan anses skada sportens anseende eller
intressen.

2. Punkterna ovanför gäller för:





Föreningar och spelare
Matchdräkter
Allt som tillhör matcharrangemang
Nationella och internationella matcher

5. TRÄNARLICENS
1.

Samtliga tränare som agerar tränare för ett lag måste inneha tränarlicens. Detta
innefattar både träning och match. Tränarlicensens krav fastställs årligen av
Förbundsstyrelsen. Föreningen ansvarar för att ansöka om aktuell tränarlicens
för sina tränare. Tränarlicensen är därför knuten både till person och förening.
Alla tränare ska innan matchstart visa upp sin tränarlicens för ansvarig domare.
Match får inte startas utan en minst en korrekt licensierad tränare per lag. Ett lag
i seriespel kan licensiera max två tränare med begränsad behörighet, s k
assisterande tränare. Utbildningskraven för dessa är ”Amerikansk fotbollslära
grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av förbundsstyrelsen).
Assisterande tränare kan inte vara huvudtränare i lag i seriespel. Det finns ingen
begränsning på antalet ordinarie tränarlicenser i ett lag.

2. Utbildningskrav för att erhålla ordinarie tränarlicens Flaggfotboll (dam, herr och
junior 14-16 år):
 SISU Plattformen
 SISU GTU 1
 ”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av
förbundsstyrelsen)
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Ordinarie tränarlicens Flaggfotboll Peewee:
 SISU Plattformen
 ”Amerikansk fotbollslära grund” (Eller motsvarande nivå som fastställs av
förbundsstyrelsen)
3. För det fallet att en föreningslags tränare inte uppfyller tränarlicenskravet kan
dispens sökas hos TU innan säsongen för aktuellt lag startar, dock senast två
veckor innan respektive series start.
Dispensansökan skall medföljas av en garantiavgift, se nedan. Garantiavgiften
kan återbetalas i relation till hur många tränare laget har fått dispens för som
uppfyller tränarlicenskravet under tiden laget deltar i seriespel.
För det fallet att tränare med godkänd dispens inte uppfyller tränarlicenskravet
under tiden laget deltar i seriespel, utgår en straffavgift som är samma belopp
som straffavgiften. Straffavgiften innehålls av SAFF men föreningen kan dock
använda beloppet till att betala för att utbilda föreningens tränare så att de
uppfyller tränarlicenskraven under innevarande år,
dock återbetalas högst samma summa som inbetald garantiavgift.
Om utbildning inte genomförts innan 31 december samma år tillfaller
kvarvarande belopp SAFF.
Garantiavgiften betalas per lag i seriespel.
Tränarlicens för tränare med godkänd dispens skickas så snart betalning av
garantiavgiften är mottagen.
Garantiavgift: 3.000 kr
4. Första året en förening deltar i seriespel finns det inga krav på att tränarna skall
inneha tränarlicens. Dock är IFAF webbutbildning obligatorisk för alla tränare.
Utländska tränare ska ha en utbildning motsvarande utbildningsstegen. Denna
konvertering beslutas av SAFF Utbildningskommitté i samråd med SAFF tekniska
kommitté.”

E. Internationella tävlingar och matcher
1. TILLSTÅND ATT DELTA
1.

SAFF-ansluten förening som vill delta i internationell tävling skall begära
tillstånd av TU innan de anmäler sig till tävlingen.

2. TU har rätt att förbjuda deltagande i internationell tävling eller match.
3. SAFF har rätt att kräva av en förening, senast 90 dagar före match, att deras lag
bär av SAFF anvisad text eller reklam på matchdräkten.

2. TILLSTÅND ATT ARRANGERA
1.

Förening som vill arrangera internationell tävling eller match, skall skriftligen
begära tillstånd hos TU senast 30 dygn före (första) matchdag. Ansökan skall
innehålla samma uppgifter som i 1.B.12., samt uppgift om den avgiftsdel, som
tillfaller IFAF, av de utländska lagens deltagar- (spel-) avgift.

Se IFAFs bestämmelser. Avgifterna betalas in till SAFF som underrättar IFAF.
2. TU har rätt att förbjuda internationell tävling eller match.
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3. Vid tävling eller match skall deltagande lag, på begäran av arrangör eller av SAFF
utsedd kontrollant, uppvisa tillstånd från sitt förbund.

3. RESULTATRAPPORTERING
1.

Resultatet från internationell match skall, av lagansvarig, meddelas till SAFF
senast två timmar efter matchens slut.

4. INTERNATIONELLA TÄVLINGSBESTÄMMELSER I EUROPA
1.

I samtliga matcher mot lag från IFAF-anslutna länder skall IFAFs bestämmelser
och regler användas.

14

Representationsrätt för spelare
A. Allmänna bestämmelser
1. FÖRSÄKRING
1.

SAFF ansvarar för att samtliga spelare och domare tecknar en kollektiv
försäkring, vilket görs i samband med licensiering.

2. LICENSER
1.

Innan en spelare eller domare tillåts delta i officiell tävling, 1.B.3, skall licens
lösas på av SAFF tillhandahållet formulär och skrivas in av föreningen i det av
SAFF anvisat dataprogram (se SAFFs licensieringsmanual). Spelarlicens kan bara
lösas av SAFF-ansluten förening där personen är medlem. Spelare måste ha
flaggfotbollslicens, även om spelaren redan har licens för tacklingsfotboll.

2. Licensen är personlig och bunden till den individuella personen. Undantag för
laglicens i PeWe där spelarna inte tecknar en individuell licens utan en laglicens.
3. En personlig spelarlicens blir giltig från och med nästkommande dag om följande
villkor är uppfyllda:
inskrivning av licensformuläret i av SAFF anvisat dataprogram dagen innan
(24.00). Observera att det är föreningens ansvar att inskrivning kan ske.
betalning av licensen skall ske senast dagen innan. Om betalning inte har skett
senast dagen innan kan betalning göras så att avgiften finns på SAFF:s konto
inom fem bankdagar efter det att matchen spelats. Om betalningen försenas med
mer än fem bankdagar men med mindre än tio dagar skall dubbel licensavgift
erläggas. Om betalning inte sker inom tio bankdagar eller om dubbel avgift inte
erlagts när så är påkallat skall licensen anses vara ogiltig och spelaren har
deltagit som olicensierad spelare.
Underskrivna licensformulär i original skall förvaras i lagets licenspärm som
tillhandahålls av SAFF.
Utländska spelares gällande uppehålls och arbetstillstånd skall förvaras i lagets
licenspärm.
Licenspärmen skall alltid medtagas till match och skall uppvisas vid
licenskontroll. Om handlingar saknas eller är ofullständiga har licenskontrollant
rätt att hindra spelare från att delta.
4. Licensavgiften 2017:
Flaggfotbollspelare senior 200 kr
Flaggfotbollspelare junior och övriga 100 kr
5. Ett lag som använt
 olicensierad spelare,
 spelare med spelförbud,
 spelare utan rätt att delta,
och vunnit eller spelar oavgjort, förlorar matchen med 0 - 1. Dock inte W.O och
nedflyttning. Om motståndarlaget vann kvarstår matchresultatet men en
straffavgift kan utdömas. Straffavgift 2.000 kr per match och spelare. Dock max
10.000 kr per match. Har en spelare befunnits dopad följs de bestraffningsregler
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som regleras av Idrottens antidopingreglemente som fastställts av
Riksidrottsstyrelsen.
6. En licens gäller till och med 31 december.

3. FÖRENINGSTILLHÖRIGHET
1.

1. En spelare som är licensierad hos SAFF för en förening får inte spela för någon
annan förening under tävlingssäsongen i SAFFs officiella tävlingar. Se dock även
kapitel 3.

Undantag:
 spelare som har eller haft annan licens än flaggfotbollslicens kan licensiera
sig för annan förening som flaggfotbollsspelare.
 damer som är licensierad i förening som inte har damlag har rätt att
licensiera sig för spel med damlag i annan förening.
2. Föreningstillhörighet gäller till och med nästkommande tävlingssäsong, om inte
föreningen och spelaren träffat separat överenskommelse genom avtal som
explicit säger att föreningstillhörigheten inte gäller eller om villkor i 3.A.6. är
uppfyllda.
3. Om ett lag i en förening upphör eller tillfälligt upphör att spela har föreningen
fortfarande förhandlingsrätt för licensierade spelare och vanliga övergångsregler
enligt kapitel 3 gäller.
4. Om lag i en förening drar sig ur, 1.D.2, officiell tävling gäller fortfarande
övergångsregler enligt kapitel 3.
5. Spelare som under säsongen spelar eller spelat för förening/organisation som
inte är godkänd av SAFF har inte rätt att delta i SAFF´s officiella tävlingar.

4. DELTAGANDE I MATCH
1.

En spelare anses ha deltagit i en officiell match, 1.B.3., när spelaren finns
medtagen på spelarlistan (oavsett om spel skedde). Se även 1.C.7.

2. En spelare får endast delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i
minst en match i grundserien.

5. RÄTT ATT SPELA I ANDRA LAG INOM SAMMA FÖRENING
1.

Förening som har mer än ett seniorlag i seriespel skall senast en vecka innan
seriespelet inleds anmäla till förbundet 5 spelare. Undersäsongen får dessa
spelare endast delta med lag i den högre divisionen.

2. Övriga spelare kan delta med föreningens lag såväl högre som lägre division utan
vidare restriktioner

6. UTVISNING
1.

En spelare, tränare, lagansvarig eller annan identifierad lagmedlem som blir
utvisad är automatiskt diskvalificerad under resterade matchtid. TU kan på
anmälan av minst en av matchdomarna granska utvisningen och om den bedöms
som grov kan TU utdöma en avstängning under en till maximalt tre matcher.

2. Person som enligt TB 2.A.7.1 är avstängd får ej vistas på fältet. (Regelboken: regel
2, avsnitt 31, § 1)
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3. Om en spelare, tränare lagansvarig eller annan identifierad lagmedlem blir
utvisad i sista matchen en tävlingssäsong och tilldöms av avstängning av TU
skall denne vara avstängd från första matchen nästkommande säsong, även om
denne byter förening.

7. PRIORITERING AV MATCHER
1.

Spelare har rätt att prioritera var han/hon skall spela. En spelare som väljer att
spela i landslaget istället för i tävling med sin förening, får inte bestraffas för
detta av sin förening.

8. RÄTT ATT ERHÅLLA PRIS
1.

Endast spelare och ledare som deltagit vid minst hälften av SMdeltävlingarna(cup) samt slutspelsmatcher har rätt att erhålla pris för SMtecken.

B. Junior- och ungdomsspelare
1. JUNIORLAG
2. ÅLDERSGRÄNSER
1.

Veteran är spelare som fyller lägst 45 under kalenderåret

2. Senior är spelare som fyller högst lägst 17 år under kalenderåret.
3. U16 junior är spelare som fyller högst 16 år och lägst 15 år under kalenderåret.
4. U14 junior är spelare som fyller högst 14 år lägst 13 år under kalenderåret.
5. Peewee är spelare som fyller högst 12 år under kalenderåret.

3. JUNIORLICENS
1.

En spelare som fyller högst 17 år under kalenderåret skall lösa juniorlicens.

4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
1.

Juniorspelare har rätt att delta i seniorspel samma år spelaren fyller 16 år.

2. Spelare som fyller högst 16 år och lägst 14 år under kalenderåret måste ha minst
fyra helt spelfria dygn mellan matchtillfällen i seriespel. Detta gäller oavsett om
spelaren deltar i mer än ett lag.

C. Utländska spelare
1. UTLÄNDSK SPELARES DELTAGANDE
1.

Som utländska spelare räknas alla som inte är svenska medborgare. Som
nordamerikan räknas amerikanska, kanadensiska och mexikanska medborgare.
En spelare med dubbelt medborgarskap varav det ena är svenskt skall räknas som
svensk. En spelare med dubbelt medborgarskap av vilka inget är svenskt skall
räknas som medborgare i enlighet med det medborgarskap som använts hos
migrationsverket.

2. Naturalisering: En nordamerikan, som fram till tiden inför licensieringen varit
stadigvarande bofast i Sverige minst tre år i följd, anses jämställd med svensk
medborgare. Med stadigvarande menas minst tio månader per kalenderår
3. Det finns ingen begränsning vad gäller antalet utländska spelare i laget.
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4. Naturalisering: En övrig utlänning, som fram till tiden inför licensieringen varit
stadigvarande bofast i Sverige minst tre år i följd, anses jämställd med svensk
medborgare. Med stadigvarande menas minst tio månader per kalenderår.
5. En utländsk spelare som inte är ansluten till försäkringskassan skall alltid lösa
licens för utländsk spelare oavsett naturalisering.
6. Utländsk spelare får bara delta i slutspels- och kvalmatch om spelaren deltagit i
minst en turnering.
7. En spelare som byter nationalitet under tävlingssäsongen skall omlicensieras.
Denna licens blir giltig när samtliga handlingar har inkommit till SAFF. Se även
2.A.2.3.

2. UPPEHÅLLS- OCH ARBETSTILLSTÅND
1.

Utländsk spelare som deltar i SAFF sanktionerade matcher skall inneha giltigt
uppehålls- och arbetstillstånd.
Straffavgift 5 000 kr per spelare och match
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Övergångsbestämmelser
A. Spelarövergångar mellan SAFF anslutna föreningar
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.

Seniorspelare har rätt att genomföra en övergång till en annan förening om
moderföreningen och den nya föreningen kommer överens om att genomföra
övergången, (se även 3.A.6).

2. För att övergång skall kunna ske och spelaren skall kunna spela för en annan
förening än den han/hon tidigare var licensierad för eller som spelaren har
föreningstillhörighet till (2.A.3.) skall övergångsunderlag fyllas i och lämnas in
till SAFF.
3. Övergångsunderlag skall innehålla:
 En ifylld övergångsblankett.
 Eventuella övriga överenskommelser mellan föreningarna om de skall anses
bindande.
 Eventuellt avgångsbevis från spelarens moderförening.
4. Om föreningarna avtalat om övergångsersättning skall denna anges på
övergångsblanketten. För en spelare gäller följande:
Om den nya föreningen inte betalar övergångssumman inom överenskommen tid
får spelaren spelförbud. TU skall meddelas skriftligen härom och fastställer
datum för spelförbud. TU skall därefter informeras skriftligen när summan
erlagts och upphäver därefter förbudet. Övergångssummor får inte förekomma
för spelare, som under kalenderåret är 19 år eller yngre.
5. En spelare får inte spela för mer än en förening per tävlingssäsong. Undantag
3.A.4.2 och 2.A.6.

2. FASTSTÄLLANDE OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERGÅNG
1.

TU behandlar ärendet och meddelar bekräftelse på övergångens giltighet till
samtliga tre övriga parter. Bekräftelse meddelas genom förbundets hemsida.

2. Vid godkänd övergång och om spelaren redan är licensierad för kommande
tävlingssäsong behöver omlicensiering för den nya föreningen inte ske.
3. TU har tystnadsplikt och verkar för att överenskommelser efterlevs.
4. TU kan under särskilda omständigheter avslå övergången.

3. ÖVERGÅNGSPERIOD
1.

Övergång mellan svenska föreningar för spelare som skall delta, deltar eller
deltagit i seniorspel eller juniorspel får ske under hela kalenderåret, (se även
3.A.1.5)
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4. TIDSBEGRÄNSAD ÖVERGÅNG
1.

En spelare kan lånas ut till en annan förening under en tävlingssäsong men
måste då denna säsong löpt ut återgå till sin moderförening och får inte lånas ut
till samma förening igen under nästa säsong, om inte särskilda skäl föreligger.
Tidsbegränsad övergång anges på övergångsblanketten.

2. En juniorspelare som tillhör en förening som inte har juniorlag i hans
åldersgrupp har rätt att göra en tidsbegränsad övergång till en förening som har
juniorlag i hans åldersgrupp. Övergång mellan svenska föreningar för spelare
som skall delta i juniorspel enligt ovan får inte ske förrän lagen/laget i den
åldersklass som spelaren har rätt att delta med i den förening som spelaren varit
licensierad för har spelat sin sista serie-, kval- eller slutspelsmatch den
säsongen. En sådan tidsbegränsad övergång får ske även om normal
övergångstid gått ut eller att juniorlagets seriespel påbörjats.
3. För tidsbegränsad övergång gäller i övrigt hela kapitel 3.

5. AVGÅNGSBEVIS
1.

Spelare som vill byta förening kan begära ett avgångsbevis från sin nuvarande
förening. Skriftlig förfrågan som innehåller referens till detta moment (TB 3.A.5.)
upprättas av spelaren själv och inlämnas till föreningens styrelse där vederbörlig
firmatecknare skall motsignera med datum. Spelaren behåller originalet.

2. Föreningen skall ge spelaren ett skriftligt avgångsbevis senast 14 dygn efter
motsignering, eller inom samma tid, ge ett skriftligt svar på varför övergång inte
kan ske. Om spelaren inte får svar inom denna tidsperiod skall detta betraktas
som om spelaren har fått avgångsbevis. Spelaren måste finnas tillgänglig. Om
spelaren bryter mot detta skall föreningen kontakta TU.
3. För övergång där avgångsbevisförfarande är giltigt skall tillämpliga delar av
3.A.1-2. uppfyllas.

6. SPELARE SOM ÄR FRIA FRÅN ÖVERGÅNGSREGLER
1.

En spelare som var licensierad för en förening, men som inte deltog i någon
officiell tävling eller match enligt 2.A.4. under föregående tävlingssäsong, är fri
att gå till annan förening utan att villkoren i 3.A.1–5. behöver uppfyllas. Denna
bestämmelse gäller inte för spelare som underlåtit att uppfylla åligganden som
han har gentemot moderföreningen.

2. Om en förening upphör får spelare från denna förening gå till annan förening
förutsatt att spelaren inte deltagit i officiell match, 1.B.3., för föreningen
innevarande tävlingssäsong. Dock får omlicensiering av spelaren ske först efter
skriftligt meddelande till SAFF från moderföreningen.

B. Internationell övergång till förening som är medlem i ett nationsförbund som är
anslutet till IFAF
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.

För spelare som önskar godkännande för övergång internationellt och/eller till
annan organisation skall anmälan göras enligt 3.A.1–2.

2. I avtalet med den nya föreningen skall det göras förbehåll om att spelaren inte
skall kunna nekas att delta i landslagsspel eller förberedelser här för, att det är
spelaren själv som prioriterar och att spelaren inte får straffas för sitt beslut från
någondera parten.
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3. IFAF-anmälan görs av SAFF.
4. En spelare får inte spela för mer än en IFAF ansluten förening per tävlingssäsong.
Spelare som spelat utomlands kan återvända till samma förening som de
representerat under föregående säsong om övergången är klar innan halva
grundspelsserien i Sverige är genomförd.
5. I övrigt gäller för internationella övergångar de regler som uppställs av IFAF,
samt de regler som SAFF överenskommer med andra organisationer om.

C. Övergång till förening som inte är medlem i SAFF eller IFAF
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.

För att en spelare skall kunna genomföra en övergång till en förening, vilken inte
är medlem i SAFF eller IFAF, skall tre krav vara uppfyllda innan övergången får
verkställas:
 båda föreningarna måste vara överens om övergången
 anmälan enligt tillämpliga delar av 3.A.1–2 skall göras
 eventuella övergångsersättningar skall vara betalda.

2. Om de ovanstående kraven inte är uppfyllda och spelaren trots detta väljer att
spela för den nya föreningen kan spelaren avstängas från allt spel av amerikansk
fotboll (inklusive flaggfotboll) i Sverige i fem år från och med det att spelaren
slutat att spela i den nya föreningen.
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Tvister mellan enskilda och/eller föreningar
A. Allmänna bestämmelser
1. FÖRBUNDETS INBLANDNING
1.

SAFF kan medla i tvister mellan enskilda och/eller föreningar.

B. Avgörande av tvist
1. SKILJEMANS TILLSÄTTANDE
1.

SAFF skall tillsätta skiljeman för att avgöra tvist när parterna skriftligen
överenskommer härom.

2. SKILJEMANS ARBETE
1.

Skiljeman begär in skriftlig förklaring av den part som påtalat tvisten. Motparten
bereds därefter tillfälle att bemöta förklaringen. Vid behov kan skiljeman begära
ytterligare kompletteringar av parterna.

2. Skiljeman skall avge dom senast 14 dagar efter det att samtliga, för tvisten
relevanta, handlingar kommit skiljeman tillhanda. Domen baseras endast på vad
som framkommit i parternas skriftliga inlagor.
3. Dom avfattas skriftligen och undertecknas av skiljeman.

3. EKONOMI
1.

Skiljeman erhåller ersättning för utlägg och för nedlagt arbete.

2. Skiljeman fördelar kostnaderna på parterna mot bakgrund av hur tvisten avlöpt.
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RF-bestraffningar

Hänvisning till RF:s stadgar kapitel 14.
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Protester
A. Protest mot spelregler
1. TIDPUNKT FÖR PROTEST
1.

Protest mot händelse berörd av spelreglerna kan bara göras enligt IFAFs
spelregler 3-2-2 och 3-3-4. Undantag: Då utlänningsregeln överträds kan detta
behandlas enligt 6.B.

B. Protest rörande tävlingsbestämmelser
1. TIDPUNKT FÖR PROTEST
1.

Protest skall anmälas skriftligen och styrkas, exempelvis genom
videoupptagning eller vittnesutsago, inom 3 dagar från aktuell händelse.

2. PROTESTAVGIFT
1.

För att en protest skall behandlas krävs att protestavgift erläggs inom samma
tidsperiod som i 6.B.1. Avgiften är 500 kr och skall betalas in till SAFF. Om
protesten blir godkänd betalas avgiften tillbaka.

3. BEHANDLING AV PROTEST
1.

Protester handläggs av TU. TU skall snarast dock senast inom tre veckor från
protestens inkommande meddela beslut eller om beslut inte föreligger, ett
yttrande om vad som sker i ärendet.

2. Under ärendet har berörda parter rätt att höras. Även utomstående kan höras i
ärendet.
3. Berörda parter och FS skall omgående informeras skriftligen om TU:s beslut.

4. JÄV
1.

Jävig person har inte beslutsrätt.

2. Jävig är den som är part eller kan anses ha intressen i ärendet. I tveksamma fall
bedöms jäv av FS.

5. PROTESTRESULTAT
1.

Ett lag kan utses till vinnare, då blir slutresultatet 1-0. Vid det fall då det är det
vinnande laget som har protesterat gäller ordinarie slutresultat.

2. Omspel kan beslutas.
3. En förening kan vid vite tvingas till åtgärd.
4. Ett förlorande lags protest kan godkännas men slutresultatet kvarstår om
protestens innehåll inte kan anses ha påverkat det.
5. TU kan besluta om straffavgift på upp till 2.000 kr eller tillrättavisning.
6. Förening kan också behandlas i enlighet med kapitel 5.

6. ÖVERKLAGAN MOT BESLUT AV PROTEST
1.

TU:s beslut kan endast överklagas skriftligen till FS, som är sista instans, inom
30 dygn från beslut meddelats. Överklagan kan inte göras mot jävbeslut enligt
6.B.4.
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Domarbestämmelser
A. Allmänna bestämmelser
1. DOMARUTTAGNING
1.

Domare i SM-slutspelet utses av DU.

2. Föreningarna ska vid seriespel och cupspel tillhandahålla minst tre av SAFF
godkända flaggdomare.
3. Förening skall ange domaransvarig när anmälan till seriespel sker.

2. LICENSIERING AV DOMARE
1.

Licensiering och lämplighetskontroll av domare görs av DU.

2. Licensavgiften för flaggfotbollsdomare under 2016 är 200 kr är inkluderad i
spelarlicensen och spelare som spelat minst två säsonger anses vara behörig att
döma i avvaktan på att det finns en flaggdomarutbildning..
3. DU skall senast 14 dagar efter att domarprovet inkommit till kansliet ge besked
om provresultat.
4. Flagglicensprov kan skrivas under perioden 1 februari till och med den 31
december.

3. DOMARENS SKYLDIGHETER
1.

Domarlaget skall anlända till match minst en timme före matchstart.

2. Om domaren blir försenad till match skall detta meddelas till arrangören.
3. Huvuddomaren har skyldigheter enligt 1.C.7., 1.C.8. och 1.C.9.
4. Huvuddomaren är skyldig att via matchrapport till SAFF eller SDF rapportera
eventuella brister på utrustning för spelare, arrangör eller arena.

4. INDRAGNING AV DOMARLICENS
1.

Domare som dömer matcher som inte är sanktionerats av SAFF eller DU kan få
sin licens indragen i fem år efter det att han/hon dömde den icke sanktionerade
matchen.

2. DU har rätt att återkalla en domarlicens med omedelbar verkan om det
framkommer att en licens tilldelats på felaktiga grunder.

5. DOMARENS RÄTTIGHETER
1.

Domaren har rätt till reseersättning för en bil per domarlag.

2. Domarlag har rätt till övernattningsplats om domarlaget senast fem dygn före
match begär övernattningsplats och domarlaget har minst 30 mils enkel resa till
matchen.
3. Domaren har rätt till ersättning för domarinsats med nedanstående belopp.
Föreningen har rätt att använda sig av elektronisk överföring till angett
kontonummer. Betalningen skall vara domaren tillhanda senast onsdag efter
avslutad match.
Arvode 2016 per match: 360 kr delat på antal domare. Dock max 150 kr per
domare.
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4. Vid det fall att domaren har påbörjat resan till matcharenan har denne rätt till
ersättning oavsett om matchen av någon anledning inte färdigspelas

6. LICENSIERINGSNIVÅ SAMT TILLÅTELSE ATT DÖMA
1.

Föreningarna skall uppfylla minst följande nivåer:
3st domare med flaggdomarlicens
Om en förening inte tillhandahåller domare vid matchsammandrag/cuper i SMserien äger inte föreningen rätt att delta i spel. Undantag gäller nybildad förening
i upp till två år.

2. Tillåtelse att döma
Spelare med flaggdomarlicens har rätt att döma matcher under cuper och
seriespel (grundspel) I SM-slutspelet krävs minst juniordomarlicens för att
döma.

7. OLICENSIERADE DOMARE
1.

En match som genomförs med olicensierade domare skall ogiltigförklaras.

2. Ingen officiell match i SM-slutspel får genomföras med mindre än att 3 stycken
licensierade domare med rätt licensnivå.

B. Föreningarnas domaråtaganden
1. FÖRENINGARNAS UTBILDNINGSSKYLDIGHET
1.

Det år föreningen deltar första gången i seriespel har föreningen ingen
utbildningsskyldighet.

2. Förening som har mer än ett seniorlag (herr/dam) i seriespel skall licensiera
ytterligare minst två flaggfotbollsdomare.
3. Föreningarna ska licensiera sina flaggfotbollsdomare minst sju dagar innan
seriespelets första match.

2. FÖRENINGARNAS DOMARANSVAR
1.

Föreningarna har domaransvar i officiell tävling 1.B.3. Domaransvar innebär att
förening ansvarar för att domare, med rätt behörighet, kommer till matchen
samt att domarna fullgör sina uppgifter enligt tävlingsbestämmelserna.

2. Om en match blir inställd på grund av att domarna inte kommer till matchen blir
domaransvarig förening skyldig att ersätta de styrkta kostnader som lagen har i
samband med matchen.

C. Domarens utrustning & regelverk
1. DU:S DIREKTIV
1.

Domare och domares utrustning skall efterleva de direktiv som ställs upp av DU
och den av DU godkända domarmanualen.

2. SAFFS DIREKTIV
1.

Domare skall döma efter de regler som fastställs i tävlingsbestämmelserna, IFAF
regelbok, domarmanualen och domarhandboken.

D. Straffavgifter
1. UTDÖMANDE AV STRAFFAVGIFTER
1.

Straffavgifter kan utdömas till domaransvarig förening enligt följande:
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Domarlag kommer inte till matchen: 5.000 kr
Färre än föreskrivet antal domare anländer till match: 1.000 kr per utebliven
domare.
Domarlag använder sig av olicensierad domare: 1 000 kr per olicensierad domare.
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Av SAFF gjorda ändringar från IFAFs regler
A.
1.

1.

Damspelare har rätt att spela med herrlag.
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