
Fastställd: 2021-01-26 

 KORPEN LUNDS MOTIONSIDROTTSFÖRENING | www.korpen-lund.se 

Tävlingsbestämmelser Korpen Lund 
Dessa gäller fotbollsserien och fotbollscuper inom Korpen Lunds Motionsidrottsföreningens 
regi.  

Medlemskap, spelare och laguppställning 
För att enskild individ få delta i en aktivitet som är arrangerad av Korpen Lund krävs ett giltigt 
medlemskap om inget annat angetts. Medlemskapet är personligt och kostar 300kr för 12 
månader. Medlemsavgiften inkluderar en idrottsförsäkring hos Folksam. När en har 
registrerat sig som medlem hos Korpen Lund och avlagt medlemsavgiften börjar 
försäkringen gälla.  

För att få delta i en match arrangerad av Korpen Lund ska spelaren inneha ett giltigt 
medlemskap i föreningen och vara registrerad i det lag som spelaren representerar. 
Spelaren behöver även vara eller fylla minst 16 år innan årets slut. Det är tillåtet för en 
enskild spelare att spela för mer än ett lag, dock ej för flera lag i samma division.  

Lagledaren kan bjuda in spelare till sitt lag via KIT1. Ändringar/tillägg av spelare får ske 
löpande under säsongen men en ny spelare ska vara registrerad innan spelaren får delta i 
match. Kommer det till föreningens vetskap att en spelare som ej är registrerad eller saknar 
giltigt medlemskap spelar en match riskerar laget att förlora matchen på walkover.  

Laguppställning lämnas i förväg eller senast en vecka efter spelad match i KIT. 
Lagledare/kapten ska dock kunna meddela domare namn på spelare om den tillfrågas.  

Obegränsat antal avbytare får användas.  

Tabeller 
I serierna avgör dessa faktorer lagens placeringar i tabellen: 

1. Poäng, 2. Målskillnad, 3. Flest gjorda mål, 4. Inbördes möte, 5. Lottning  

Om ett lag utgår/utesluts ur en serie annulleras lagets resultat och tabellen räknas om.  

Utrustning  
En spelares obligatoriska utrustning består av matchställ, strumpor, benskydd och fotbollskor 
(ej skruvdub). Tröjor ska vara numrerade med fasta siffror i enhetlig färg. Siffror får inte vara 
tejpade. Två spelare i samma lag får inte ha samma nummer. Lagkapten ska bära armbindel 
på vänster arm.  

Båda lagen ansvarar för att ha med matchboll samt reservbollar om bollen går sönder under 
match. Lagen tar med egna bollar för eventuell uppvärmning.  

Matchflytt 
Önskar lag flytta match ska detta meddelas till Korpen Lund skriftligen senast 14 dagar innan 
matchstart. Lag är inte garanterade matchflytt men i mån av tid och tillgänglighet av spelplan 

 
1 Korpens IT-plattform (KIT) är föreningens medlemsportal.  
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kan flyttar göras. Lag kan själv under säsongen kontakta andra lag i serien och byta speltider 
med varandra, glöm inte att meddela föreningen vid eventuell matchflytt.  

En flyttad match ska ej spelas efter sista ordinarie omgången eller under ordinarie uppehåll.  

Försenad matchstart eller avbruten match 
Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren 
rätt att tilldöma seger på walkover till det lag som finns på plats.  

Vid yttre omständigheter såsom åska eller ospelbar plan är det domaren som tar beslut 
gällande om matchen kan spelas klart eller måste avbrytas.  

- Bryts matchen när mindre än 2/3 av matchen spelats så blir det omspel.  
- Bryts matchen när mer än 2/3 av matchen spelats så spikas resultatet som 

slutresultat. 

Vid avbruten match p.g.a. osportsligt uppförande av ena eller båda lagen tar 
Disciplinnämnden beslut gällande resultat.  

Lämnar ett lag planen innan matchen är färdigspelad förlorar de matchen på WO.  

Walkover  
Ett lag får lämna två WO under en säsong, skulle laget lämna WO en tredje gång tas laget 
normalt sett bort från fortsatt spel. Alla lagets resultat annulleras då och tabellen räknas om. 
Det är dock alltid disciplinnämnden som tar beslut om eventuell uteslutning av lag.  

WO måste lämnas senast två timmar innan matchstart för att räknas som godkänd. Både 
Korpen Lund och motståndarlaget ska meddelas. Lag som lämnar WO förlorar matchen med 
resultatet 0-3.  

En avgift kommer att faktureras på 300kr till lagledaren vid lämnande av WO.  

Uppförande och supportrar  
Korpen Lund är en idrottsförening där alla ska känna sig välkomna och vi strävar efter att 
detta ska genomsyra all vår verksamhet. Föreningen äger rätt att neka lagnamn som ej är 
förenliga med Korpens värdegrund.  

Inför alla matcher ska domare och de två lagkaptenerna hälsa på varandra och prata om 
uppförande. Vi tollerar inte svordomar, könsord, hot etc. Otillåtna tillrop bestraffas som en 
grov förseelse.  

När lag vistas på spelområdet förväntas de uppföra sig, domare har rätt att anmäla 
händelser som inträffar från det att laget anländer till dess att de lämnar detsamma. Allt för 
att stävja dåligt uppförande och t.ex. hot mot domare eller motståndare.  

Laget är ansvarigt för sitt lags supportrar. Bangers/knallskott och bengaler är förbjudna på 
idrottsevenemang, så även i Korpen Lund. Domare och föreningsledare har rätt att avvisa 
supportrar och lagledare från spelområdet. Disciplinnämnden tar beslut om lagen eller dess 
supportrar misskötts sig.   
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Disciplinnämnden och protester 
Vid grova förseelser tar disciplinnämnden beslut om eventuell påföljd/bestraffning. 
Disciplinnämnden hanterar även alla andra tävlingsärenden. Nämndens beslut kan 
överklagas till Korpidrottsnämnden, detta måste ske skriftligen senast tre veckor efter att 
beslutet fattats.  

Protester ska mailas till korpen.lund@telia.com senast en vecka efter spelad match och ska 
innehålla de skäl som protesten grundar sig på. En administrationsavgift på 150 kr tas ut vid 
inlämnad protest. Om protesten bifalles avskrivs administrationsavgiften. Alla inkomna 
protester behandlas av Disciplinnämnden.  

Grova förseelser 
Vid grova utvisningar måste spelaren eller lagledare/kapten kunna uppge spelarens namn 
och personnummer. Om så ej sker har domaren rätt att avbryta matchen. Laget som ådragit 
sig den grova utvisningen är avstängt från vidare spel till dess att spelarens namn och 
personnummer kommit domare eller Korpen Lund tillhanda. Om namnet ej inkommit inom 14 
dagar är laget uteslutet ur serien.  

Vid rött kort/grovt matchstraff/matchstraff nr 3 får laget ej ersätta den utvisade spelaren som 
å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen. Ett lag kan drabbas av röda 
kort/grov matchstraff såväl som före, under och efter match. 

Nekande till anmälan/medlemskap och avstängning  
Avstängning innebär att spelaren/ledaren ifråga är avstängd från spel i samtliga 
sammanhang, oavsett vilket lag personen spelade med/ledde.   

Vid upprepade avstängningar kan Disciplinnämnden besluta att spelaren/ledare ifråga stängs 
av från all verksamhet inom Korpen Lund.  

Korpen Lund äger rätten att neka ett lag deltagande i tävlingsarrangemang om laget ifråga 
betett sig illa under tidigare tävlingsarrangemang.  
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