
 

BESTÄMMELSER FÖR  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND 
 
 
Deltagande i tävling / cuper / träningsmatcher 

 
1) Under tiden 1/10 - 30/4 samt 11/6 - 15/8 får förening delta i tävling i Sverige.  
Förening som ämnar delta i tävling utanför Sverige skall meddela detta till Värmlands FF 
senast 1 månad före turneringens start. 
 
OBS! Värmlands FF lämnar ej tillstånd att deltaga i tävlingar under tiden 1/5 t.o.m. 10/6 
samt från 16/8 tills det att laget avslutat sitt seriespel. 
 
2) Förening som ska spela träningsmatch i Sverige mot utländskt lag ska meddela detta till 
Värmlands FF senast 1 månad före matchdag. Använd blanketten ”Meddelande”. 
3) Förening som ska spela träningsmatch utanför Sverige behöver inte söka tillstånd hos eller 
meddela detta till Värmlands FF. Undantagna är lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller 
Damallsvenskan som senast 1 månad före match skall meddela detta till Värmlands FF. 
Använd blanketten ”Meddelande”. 
 
 
 
Arrangerande av tävling / cuper / träningsmatcher 

 
I god tid, dock senast 1 månad före arrangemanget, skall den lokala domarklubben kontaktas 
för en uppgörelse angående domare under arrangemanget. Sker ingen sådan kontakt riskerar 
arrangören att bli utan domare. 
Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling eller 
träningsmatch under tiden den 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag 
till och med söndag), samt den 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. 
Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. 
Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom 
distriktet/närområdet. 
 
SvFF har nytt tävlingsreglemente fr.o.m. 1 januari 2017 och det lämnas därför inte tillstånd 
till tävlingar där slutsegrare koras i ålder upp till och med 12 år.  
Observera att detta ska intygas på tillståndsansökan för turneringen. 
 
1) Förening som ämnar arrangera tävling, nationell eller internationell, skall söka tillstånd hos 
Värmlands FF, senast 1 månad innan tävlingen. Använd blanketten ”Tillståndsansökan”. 
 
OBS! Värmlands FF lämnar ej tillstånd att arrangera tävlingar under tiden 1/5 t.o.m. 10/6 
samt från 16/8 tills seriespelet är avslutat i Värmland för berörda åldersgrupper. 
 
2) Förening som arrangerar träningsmatch i Sverige mot utländskt lag skall meddela detta till 
Värmlands FF senast 1 månad före matchdag. Använd blanketten ”Meddelande”. 

Bestämmelserna uppdaterade inför säsongen 2021. 
 

 


