
 

Nolltolerans i Göteborgsfotbollen 
Attityder och samspel 

Sedan ett antal år driver Göteborgs Fotbollförbund ett arbete som vi kallar nolltolerans och som syftar till att skapa en bättre stämning på och vid sidan av fotbollsplanen 
och där vi internt i fotbollen visar respekt och aktning för varandra vare sig vi är supporters, spelare, ledare, domare eller föräldrar . Utöver de åtgärder  i nolltoleransen  
som presenteras här så innehåller nolltoleransen även ett dolt budskap som omfattar vanligt vänligt bemötande och medmänsklighet.

Så här uppträder vi vid match 
Före match 

• Det är hemmalaget som ansvarar för att 
domaren känner sig välkommen till 
matchen. Domaren ska vara på plats i god 
tid innan match. 

• I all distriktsfotboll ska lagen och ledarna 
hälsa på varandra och på domaren innan 
match. 

• Vid match ska lagens ledare och avbytare 
befinna sig på ena långsidan och publiken 
på motsatt sida. Ni som ledare ansvarar för 
att er publik befinner sig på rätt sida. 

 
Under match 

• Du som ledare ansvarar för dina spelares 
uppförande på och utanför plan. Var är ditt 
fokus och hur påverkar det dina spelare? 
Koncentrera dig på ditt lag och slösa inte tid 
på vare sig domare eller motståndare. Tänk 
på vilket språkbruk du använder! 

• Respektive lag ansvarar för sin publik och 
riskerar både straffavgift och poängavdrag 
om publiken missköter sig. 

 
Efter match 

• Lagen tackar varandra och domaren efter 
matchen. 

• Man ser till att det är rent och snyggt i och 
kring spelarbåsen och att man gjort en 
grovstädning i omklädningsrummet. 
Använd papperskorgarna. En bra tumregel 
kan vara att det ska vara lite snyggare när 
man lämnar planen än det var när man kom 
dit. En bra ledare tar ansvar för detta. 

 
 

Domartolkning 
Erinran: 
Vid svordomar uttalade i positiv bemärkelse,  
(”djävla bra passning Kalle”, eller ”fan va snyggt 
skott Olle”) kan det räcka med en erinran. 
 
Varning: 

Svordomar ( ex. ”fan och djävlar” ) i negativ 
bemärkelse  som ropas ut högt så att många hör det. 
För 13-och 14 åringar används korttidsutvisningar. 
 
Grov utvisning: 
Använda könsord, ”hora”, ” bög” eller liknande 
under match 
 
Visste Du att… 

• En grov utvisning kostar Din förening 500:- i 
administrativa kostnader. 
Både ledare och spelare kan få grova 
utvisningar i samband med match. 

 
• En domare skall bryta en match om ledare, 

spelare eller publik hotar eller angriper 
domaren fysiskt i samband med match.  

 
• Om en förening har problem med dåligt 

uppträdande kring matcher av antingen 
ledare, spelare eller publik, kan 
Tävlingskommittén  besluta om 3 
domarsystem och matchobservatör både på 
hemma och bortamatcher. Denna 
merkostnad debiteras föreningen. 

 
• Föreningens ordförande och lagets 

ledare/spelare kan av Göteborgs 
Fotbollförbund bli kallade till möte gällande 
sitt lags dåliga uppträdande. 

Nolltoleransen innehåller också 

Varning – känslig föräldraläsning…. 
Är en liten påminnelse till alla fotbollsföräldrar om 
hur du bör uppträda i anslutning till ditt barns 
fotbollsspelande. Informationen har vissa likheter 
med domarens gula och röda kort och är lämplig att 
dela ut vid föräldramöten i klubben och då i första 
hand till föräldrar i barn och ungdomsfotbollen. 
Föreningen kan hämta erforderligt antal på GFF:s 
kansli innan seriestarten. 
 
Korttidsutvisningar för 13- och 14-åringar 

Vi har från spelåret 2010 infört korttidsutvisningar på 
10 minuter  för 13-åringar. Från spelåret 2011 kommer 
detta att inkludera även 14-åringar och från spelåret 
2012 innefatta även 15-åringar. Det innebär att ett gult 
kort resulterar i 10 minuters utvisning. En spelares 
dåliga uppförande eller fult spel drabbar således hela 
laget. Ledaren vars lag fått en spelare utvisad 
ansvarar för att hålla koll på utvisningstiden samt att 
prata med sin spelare och förklara det olämpliga i 
hans/hennes uppförande. 
 
Tänk - projektet 
Tillsammans med Park – och Naturförvaltningen i 
Göteborg har vi startat upp ett projekt  som syftar till 
att hålla rent och snyggt runt fotbollen. Vi har satt 
upp budskap kring detta på konstgräsanläggningarna 
i Göteborgs kommun och i anslutning till 
omklädningsrummen och spelarbåsen. Vi har också 
satt ut ett stort antal jättefina papperskorgar  och har i 
projektet delat ut ett stort antal fotbollar till alla 
föreningarnas 7-mannaverksamhet. 
 
 
 

 
Göteborgs Fotbollförbunds styrelse 


