
Motion om införande av 30-mils regel för bortamatcher 

Himmelsblå karavaner längs motor- och landsvägar, samlingar på torg landet runt och bortasektioner 

fyllda med våra flaggor och halsdukar. Att MFF-supportrar åker landet runt för att följa vårt lag är inget 

nytt. Det är en stolt och stark tradition sedan årtionden tillbaka. Att kunna följa sitt lag på plats är 

viktigt. Dels viktigt för den enskilda supportern, dels viktigt för att ge laget stöd. Allsvenskan är 

världskänt som en liga med en stark läktarkultur där atmosfären och stämningen ständigt beskrivs 

positivt i media jorden runt. Det måste vi värna om. Tillsammans. 

Att som bortasupporter behöva resa 60 mil eller mer på en vardag för att se sitt lag spela kan inte 

anses vara rimligt. Om vi vill att den svenska supporterkulturen ska fortsätta utvecklas och få fler att 

åka på bortamatcher så behöver vi också se till att ta demokratisk kontroll över hur spelschemat i 

allsvenskan ska se ut. 

Vi vill därför att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från Malmö ska ske inom tidsramen 

lördag kl. 13:00 till söndag kl. 16:00. Vi motionärer anser att resor på ett avstånd om 30 mil eller 

mindre är rimliga att genomföra en vardag men att avstånd därutöver försvårar för en stor del 

supportrar om matchen inte spelas på en helg. Inom den angivna tidsramen tror vi att fler supportrar 

kommer ha möjlighet att stötta Malmö FF på bortaplan. Vi anser också att den nuvarande 

matchstarten söndag kl. 17:30 bör räknas som en vardag, mot bakgrund av ovanstående argument. 

Om denna regel applicerats under Allsvenskan 2022 hade det inneburit att cirka hälften av Malmö 

FF:s matcher spelats på helgen. 

För att genomföra ett sådan här förändring krävs att alla parter som vill åt samma riktning samarbetar. 

Därför vill vi lämna det öppet för Malmö FF att verka även för en lägre milsgräns, till exempel 20 mil, 

om det är vad andra fotbollsföreningar enats om.  

Som det ser ut idag påverkar TV-bolagen i stor utsträckning vilka dagar och tider som olika matcher 

spelas - där de särskilt har åsikter om när stora och attraktiva klubbar, så som Malmö FF, spelar sina 

matcher. TV-bolagen, och andra intressenter så som spelbolag, har ett ekonomiskt intresse i vilka lag 

som spelar på vilka dagar och detta intresse styr till stor del spelschemats upplägg. Våra svenska 

fotbollsföreningar, som ska arbeta för både sportens och supportrarnas bästa, har inte den makt vi 

önskar över när våra representationslag ska spela match. 

Men TV-bolagen är också beroende av något annat för att få sina sändningar att fungera. Nämligen 

publik. När reklam inför säsongsstart börjar rulla så är det alltid tillsammans med bilder på supportrar, 

tifon och känslor på läktare. Hur stark blir egentligen produkten Allsvenskan om bortasektionerna 



kontinuerligt står halvtomma? Vi anser därför att det också bör ligga i TV-bolagens intresse att 

möjliggöra att fler bortasupportrar är på plats.  

Det finns ytterligare en aspekt som vi anser skulle underlätta för alla parter. Det är att spelschemat för 

hela säsongen läggs direkt vid det första spelordningsmötet (detta hålls normalt i december året 

innan). Eftersom att UEFA och SVFF:s årsplan finns klar vid detta tillfälle så bör det inte innebära några 

större hinder för planering av SEF-ligorna. Vi motionärer är medvetna om att Europaspel kan påverka 

spelschemat och att det kan finnas behov för förändringar även efter att spelschemat fastställs. Målet 

bör dock ändå vara att majoriteten av alla omgångar planeras direkt.  

Vi yrkar på 

att Malmö Fotbollförening aktivt ska verka för att avspark för matcher som spelas 30 mil eller mer från 

bortalagets hemvist ska ske inom tidsramen lördag kl 13:00 till söndag kl 16:00. 

att Malmö Fotbollförening ska samarbeta med alla relevanta parter som också verkar för liknande mål. 

att Malmö Fotbollförening aktivt ska verka för att SEF ska planera spelschemat för hela säsongen 

innan säsongsstart. 
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