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IFK Uppsalas tävlingspolicy
IFK Uppsala har tagit fram en tävlingspolicy för att säkerställa att föreningens tävlingsverksamhet 

bedrivs sportsmannamässigt och på ett korrekt sätt i förhållande till gällande tävlings- och 

representationsbestämmelser för respektive idrott.

Denna policy omfattar alla ledare, aktiva och föräldrar med flera som engagerar sig i IFK Uppsalas 

tävlingsverksamhet.

Inför match
• Ansvariga ledare ska försäkra sig om att tid och plan för hemmamatch stämmer med kommunens 

lokalbokning.

• Motståndare ska vid hemmamatch kontaktas i god tid för att stämma av matchtid, tröjfärger, 

färdbeskrivning etc. 

• Huvuddomare ska vid hemmamatch kontaktas i god tid för att stämma av matchtid och eventuell 

färdbeskrivning.

• Transport till och från match ska ske i enlighet med IFK Uppsalas trafiksäkerhetspolicy.

• Vid hemmamatch ska motståndarlag hälsas välkomna, visas till omklädningsrum samt förses med 

uppvärmningsbollar i enlighet med respektive idrotts praxis.

• Vid hemmamatch ska målburar, hörnflaggor, sarg etc. iordningställas i god tid före matchstart.

• Korrekt ifylld laguppställning ska upprättas inför alla matcher.

• Spelare och ledare ska följa gällande representationsbestämmelser. Detta innebär bland annat att 

man endast får använda spelare som uppbär licens i den egna föreningen, som har licens i förening 

med vilken IFK Uppsala har till exempel utlånings- eller utvecklingsavtal, eller som har skriftlig 

tillåtelse att representera IFK Uppsala i träningsmatch. Ansvariga ledare ska vara väl insatta i gällande 

bestämmelser.

• Spelare och ledare ska komma väl förberedda till match och bära korrekta match- och 

träningskläder.

Under match
• Spelare, ledare och föräldrar ska vara goda representanter för IFK Uppsala genom att uppträda 

korrekt och sportsmannamässigt gentemot andra föreningar, domare, funktionärer, massmedia och 

publik under och i anslutning till match.

• Inom fotbollen gäller nolltolerans, vilket innebär att man inte får använda svordomar eller annat 

olämpligt språkbruk. 

• Endast de spelare och ledare som står med på laguppställningen får vistas i det tekniska området.

• Vid hemmamatch ska bortskjutna bollar hämtas så att spelet inte fördröjs. 

• Vid allvarlig skada ska IFK Uppsalas krishanteringsplan följas.



Efter match
• Domarrapporten ska kontrolleras och justeras.

• Vid hemmamatch ska domaren betalas och läsbart kvitto erhållas.

• Omklädningsrum ska städas.

• Vid hemmamatch ska slutresultat rapporteras utan dröjsmål.

Övrigt
• Walk-over (w.o.) får inte lämnas. Match ska genomföras med eller utan fullt lag.

Kontaktuppgifter
Förslag och kommentarer angående policyn kan skickas till:

Ordförande IFK Uppsala: info@ifkuppsala.se
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Per Agius, ordförande


