Till ordförande i fotbollsföreningen/sektionen
Nolltolerans kommer att fortsätta att gälla i Uppland. För att det skall kunna
förankras till hela fotbollsfamiljen har du en oerhört viktig roll med att få ut
budskapet i föreningen och också se till att det efterlevs.

BAKGRUNDEN till Nolltolerans är att SvFF vill att alla distrikt har en modell för hur
klimatet inom Svensk Fotboll skall kunna förbättras och att det sprids i distriktet. Under en
följd av år i Uppland har tendensen till ökat våld skett, verbalt och fysiskt, och detta sprider
sig allt lägre ned i åldrarna. Klimatet har blivit sämre och tuffare i samband med matcher,
vilket försvårar situationen för ledare, spelare och domare.
Upplands fotbollförbund (UFF) har fått in skrivelser och brev från föreningar, ledare och
föräldrar som krävt att UFF tillsammans med alla föreningar sätter in åtgärder mot det
växande problemet vilket vi också finner är nödvändigt. En arbetsgrupp med bland annat
representanter från föreningslivet har arbetat fram flera förslag på åtgärder.

SYFTET är att minska våld/hot och ordningsstörningar inom fotbollen och därmed bl. a
uppnå:
➢ Ett bättre arbetsklimat för våra spelare, ledare och domare
➢ Att fler tycker det är roligt att spela, vara ledare och domare
➢ Att kunna behålla våra ledare, spelare och domare längre inom fotbollen
➢ Att kunna rekrytera spelare, ledare, domare m fl. till fotbollen
➢ Att göra fotbollens arena till en trygg och trevlig plats att vara på

MÅLET med Nolltolerans är att i slutändan få alla spelare, ledare och föräldrar/publik i
Uppland att uppträda medmänskligt och med fair-play mot varandra och mot domaren.
Varje bestraffningsärende som kommer in till UFF:s tävlingsutskott där ungdomar och
ledare varit inblandade är ett misslyckande för hela idrottsrörelsen.
Flera av de åtgärder som har tagits fram för att minska våld/hot och ordningsstörningar i
Uppland är förebyggande åtgärder. Målgruppen är ledare, spelare, domare,
föräldrar/publik och föreningarna med dess styrelser. Detta gäller såväl ungdomsfotboll
som seniorfotboll i distriktet.

Åtgärder för spelarna:
➢ Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas med
grov utvisning = regelboken följs strikt:
”En spelare ska utvisas om han/hon använder stötande, förolämpande eller
smädligt språk och/eller gester”.
➢ Ungdomsspelare som får upprepade grov utvisningar kallas till UFF för samtal
tillsammans med föreningens ordförande eller annan lämplig föreningsrepresentant.
➢ Alla barn- och ungdomslag rekommenderas att, innan säsongen, ta fram sitt lags
ledstjärnor för ett RENT SPEL, för att ta ställning till hur laget ställer sig inför våld,
rasism, fusk och droger.
➢ Inom UFF skall det tydligt framgå vad UFF förväntar sig för uppträdande hos
spelarna vid: camper, tematräningar, distriktslag, mm.

Åtgärder för domaren:
➢ Nolltolerans kommer att ingå på alla domarutbildningar i distriktet
Alla domarinstruktörer informeras om nolltolerans för att kunna vara ett stöd till
domarna under matchen
Domaransvariga i föreningar kommer att informeras om nolltolerans för att de skall
kunna sprida det till alla föreningsdomare
➢ Domarrapporterna har ett tillägg där domaren, efter match, skall fylla i hur
ordningen varit på och kring planen vad gäller spelare, ledare och publik.
Detta skall inte ses som en anmälan till förbundet utan som ett hjälpmedel för
förbundet och föreningarna vid upprepande klagomål. Det är viktigt att på ett tidigt
skede bli uppmärksammade på denna typ av problem.
➢ Domaren skall efter match fylla i på domarrapporten om matchvärd har närvarat

Åtgärder för ledaren:
➢ Vid första anmälan som leder till ett bestraffningsärende mot en ledare skickas en
uppföljningsrapport ut till föreningens ordförande om vidtagna åtgärder i ärendet.
➢ Vid upprepande anmälningar mot en ledare kallas berörd ledare tillsammans med
föreningens ordförande till UFF för samtal

➢ Ledarkort/licens rekommenderas för alla föreningar. För att få ett ledarkort/licens
skall ledaren vara insatt i föreningens policy eller direktiv om hur en ledare skall
uppträda/vara och sedan skriva under på detta för att få ut sitt ledarkort/licens.
Syftet är att säkerställa att alla ledare i föreningen får veta föreningens inställning
samt vara ett verktyg för föreningen om ledaren missköter sitt uppdrag i föreningens
namn.
➢ En ledare i varje lag, från 12-årslagen, rekommenderas att vara minst utbildad på
TU-C nivå.

Åtgärder i Föreningen
➢ Varje förening skall ha en utsedd domaransvarig i Fogis i syfte att få en kanal
mellan föreningen och UFF vad gäller domarfrågor.
➢ Målet är att alla föreningar skall ha en levande ungdomspolicy utifrån Fotbollens
Spela Lek och Lär eller ha en verksamhetsplan vilket är grunden till ett bra klimat på
och kring fotbollsplanen
➢ Matchvärdar bör finnas i barn och ungdomsmatcher för att få ett bra klimat runt
matchen. Kan vara en förälder. Matchvärden skall vara väl synlig, tex. genom att
bära en röd/gul väst, för att på detta sätt vara lätt att känna igen för både hemmalag
som bortalag.
➢ Publik på barn och ungdomsmatcher skall, där så är möjligt, ej stå på samma
långsida där lagen har sin avbytarbänk i syfte att ledare och spelare skall få ett bra
arbetsklimat.
➢ Alla föreningar rekommenderas att ha en utbildningsplan för ledare, spelare och
föreningsdomare för att säkerställa att alla ledare, spelare och domare får en bra
utbildning.

Åtgärder av ordförande
➢ För att säkerställa att budskapet om Nolltolerans sprids till föreningarnas spelare,
ledare, domare och föräldrar ska ordförande skriva under ett formulär att det har
utförts och skicka in det till UFF – se bilaga.

Några av åtgärderna kräver ett aktivt arbete i varje förening och för att underlätta detta
arbete har UFF:s föreningsutskott tagit fram flera ”verktyg” till hjälp åt föreningar om de så
önskar. ”Verktygen” finns att hämta hem på UFF:s hemsida under rubriken
Nolltolerans och kan användas i dess helhet eller göras om utifrån varje förenings
specifika situation. UFF:s logga kan bytas ut mot föreningens. Ett bildspel har också tagits
fram om Nolltolerans som kan visas vid tex. ledarträffar eller läggas ut på föreningens
hemsida – den finns också att hämta hem på UFF:s hemsida under rubriken Nolltolerans.
Idrottslyftspengar finns att söka för att ta fram bland annat en barn- och ungdomspolicy,
verksamhetsplan, utbildningsplan för spelare och ledare, avsparksutbildningar till unga

tränare, utbildning av föreningsdomare, nolltoleransarbete riktad mot spelare och föräldrar,
mm.
Då minst en ledare i varje lag, från 12-årslagen, rekommenderas att minst vara
utbildad på TU-C nivå är det bra om föreningen tar fram en ledarutbildningsplan. Se
UFF:s rekommendationer på tränares utbildningsnivå på UFF:s hemsida.

Förslag på hur Nolltolerans kan spridas
Informera ledare, tränare, domare och föräldrar om Nolltolerans genom bildspelet vid
träffar, hemsidan, mailutskick. Se bildspel på UFF:s hemsida.
Låt varje ledare/tränare få ett infoblad om nolltolerans och att det är detta som gäller i
föreningen. Ledaren skall skriva under ett kontrakt om att detta skall efterlevas – därefter
får varje ledare ett ledarkort/licens som de måste ha för att få vara ledare. Kontraktet är
bra att ha och diskutera kring för föreningen om någon ledare/tränare uppför sig illa. Se
förslag på brev till ledare och ledarkort/licens på UFF:s hemsida.
Be alla ledare/tränare att dela ut/skicka ut via mail ett infoblad till alla föräldrar om
Nolltolerans eller gör att föreningsutskick. Se förslag på brev till föräldrar på UFF:s
hemsida.
Be alla ledare/tränare att informera och dela ut/skicka ut via mail ett infoblad till alla sina
spelare om Nolltolerans och även gå igenom vad som gäller med de strikta reglerna som
kommer att gälla för att undvika grova utvisningar för laget. Se förslag på brev till
spelare och regeltolkningen från domarutskottet på UFF:s hemsida.
Varje hemmalag skall ha matchvärd på sina barn och ungdomsmatcher – ledaren i varje
lag får göra ett schema på att detta finns – förslagsvis en förälder som får ett infoblad på
vad en matchvärd skall göra av ledaren i god tid innan matchdag eller att föreningen själva
organiserar matchvärdar till matcherna. Se förslag på vad en matchvärd skall göra på
UFF:s hemsida.
Informera alla föreningsdomare och ledare om Nolltoleransen och den strikta
regeltolkningen vid träffar, hemsidan, mailutskick, via domaransvarige i föreningen - Se
förslag på infoblad från domarutskottet på UFF:s hemsida.
Alla barn- och ungdomslag rekommenderas att, innan säsongen, ta fram sitt lags
ledstjärnor för Nolltolerans, för att ta ställning till hur laget ställer sig inför våld, rasism, fusk
och droger. Se utbildningsmaterialet på UFF:s hemsida
Arbetsmaterial om Nolltolerans till Landslagets Fotbollsskola eller till egna fotbollsskolor i
föreningen finns på UFF:s hemsida att hämta hem.

"Fotboll för alla i en trygg och utvecklande miljö”

