
Lathund för anmälan/rapport 

Då du som domare utvisar eller avvisar en spelare eller ledare grovt har du skyldighet att skriva en 
anmälan och skicka till det förbund som arrangerar tävlingen – enklast gör du det genom Fogis.  
Om spelare, ledare, publik eller andra uppträder på ett sätt som inte är förenligt med fotbollens 
image och fair play eller om arenan har klara brister skall du skriva en rapport och skicka till det 
fotbollförbund som arrangerar tävlingen. 

Då ska du skriva en anmälan: 
• När händelsen sker på planen, i anslutning till planen eller på väg mellan omklädningsrummet 

och planen. 
• När händelsen är direkt matchrelaterad. 
• När den anmälde finns med på matchrapporten. 

Då ska du skriva en rapport: 
• När händelsen sker på arenan eller i anslutning till arenan. 
• När händelsen påverkar matchen eller matchens deltagare. 
• Alltid när den/de anmälda inte finns med på matchrapporten. 
• Om den/de anmälda finns med på matchrapporten men gör sig skyldig till exempelvis våld 

eller hot mellan omklädningsrummet och parkeringen före eller efter match. 
• Om arenan i sig har klara brister som påverkat matchen.
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CHECKLISTA ANMÄLAN

Följande saker ska vara med i en anmälan

Hemmalag

Bortalag

Datum för matchen

Matchens karaktär före och efter utvisningen/avvisningen

Tid för händelsen

Var på planen händelsen inträffade

Din egen position

Vem som utvisades/avvisades

Vad som var orsaken (våldsamt/obehärskat/olämpligt etc)

Hur den utvisade/avvisade reagerade

Om och hur den utvisade/avvisade agerade efter matchen

Vem som drabbades

Om den drabbade kunde fortsätta matchen

Be alltid en kollega, familjemedlem eller annan att läsa anmälan innan du lämnar den

CHECKLISTA RAPPORT

Följande saker ska vara med i en rapport

Hemmalag

Bortalag

Datum för matchen

Var händelsen relaterad till en matchhändelse eller fristående?

När händelsen inträffade

Var på arenan händelsen inträffade

Var du befann dig när händelsen inträffade

Vem/vilka som rapporteras

Hur den/de rapporterade agerade

Påverkade händelsen matchfunktionärerna, spelare eller ledare?

Kunde den/de drabbade fullfölja matchen?

Vilka åtgärder togs i samband med matchen?

Be alltid en kollega, familjemedlem eller annan att läsa anmälan innan du lämnar den
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