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De senaste terminerna har det tyvärr inträffat en del tråkiga incidenter i samband med matcher i LUGIs
motionsturneringar. I många matcher har det börjat med mycket ”snack” och allt tuffare spel som till slut
helt urartat. Att vara domare i den typen av matcher är inte lätt och alla domare klarar inte av att hantera
dessa matcher.
Resultatet av denna typ av ”matcher” har tyvärr ibland slutat med deltagare tvingats uppsöka sjukhuset, i
en del fall riktigt otäcka skador. En del händelser har slutat i tingsrätten med böter som följd. Efteråt är
alla inblandade ångerfulla och tycker det är jättetråkigt – men det är så dags då!
LUGI Motion ställer sig helt bakom Skånes Fotbollförbunds initiativ med nedanstående skrivelse för att
försöka stävja det allt hårdare klimatet på idrottsarenorna och kommer att tillämpa riktlinjerna i samtliga
motionsturneringar (basket, fotboll, innebandy och volleyboll).
LUGI Motionsförening

Nolltolerans – nu räcker der, fotboll skall vara kul!
För att skapa en gemensam värderingsgrund från knatte tilll senior har Skånes Fotbollförbund beslutet att
nedanstående direktiv, fritt från enskilda bedömningar, tolkningar och tillämpningar, skall gälla framöver.
Skriker man något av nedanstående exempel högt rakt ut i luften, efter att t.ex ha missat en målchans, så
skall det vara grov utvisning. Samma gäller om man riktar det mot domare, motståndare, ledare eller
publik.
Könsord:
Skällsord:

Kuk, fitta, knulla, rövhål
Blatte, svenne, hora, bög, neger

Springer man omkring och använder svordomar som ex fan, helvete, djävlar hela tiden, t ex när man
missar en passning, skall det vara muntlig erinran. Likaså om man spontant riktar det mot en
motståndare efter att ha blivit fälld.
Om man däremot förolämpar motståndaren genom att säga; ”din jävul” skall det vara varning. Om man
skriker en svordom högt rakt ut i luften skall det vara varning.
Obscena eller kränkande gester: Riktade mot spelare, ledare, domare eller publik skall vara grov
utvisning.

Allt fysiskt våld och alla former av hot mot domaren skall bestraffas med
grov utvisning.
Ovanstående direktiv är ett klargörande från fotbollsrörelsen som ett stöd till alla domare och ledare.
Därutöver gäller, för alla andra uttryck och gester, domarens egen bedömning och regeltolkning.
Skillnaden är att ovanstående direktiv gäller oavsett plats, situation eller omständighet och lämnar inget
utrymme för tolkning eller bedömning, av domare eller annan.
Skånes Fotbollförbund
Styrelsen
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