Västerbottens Fotbollförbund
TRÄFF/ANMÄLAN UNGDOMSFOTBOLLEN -SKEÅ
ANMÄLAN TILL SERIESPEL
Anmälningsavgift:

300:- per lag, faktureras föreningen i efterskott

Anmälan:

Senast: 15 Mars
Anmälan till serie gör ni via föreningens inloggning i Fogis.
KOM IHÅG ATT I FOGIS VARA I SÄSONG 2015
Har ni problem med anmälan kontakta VFF, 0910-380 40
Manual för anmälan finns på VFF:s hemsida, Dokumentbanken.
Hemsida: www.svenskfotboll.se/vasterbotten

Serierna ni anmäler er till heter: Pojkar 7 Norra – Pojkar 14 Norra och dito för flickor.
Tänk på att födda 2002 nu mer räknas som ungdom, har ni ett lag som ska anmälas till en 13-årsserie så
måste ni ställa in egenskapen för laget till Ungdom annars ser ni bara serier för barn, dvs serier upp till 12 år.
Ni som vill spela 9-manna i P/F 12 anmäl er till den serien, dubbelanmäl er inte till P/F 12 om ni inte tänker
delta i båda. Blir det för få anmälda i 9-manna kontaktas de som anmält sig dit och får då möjligheten att
flytta sin anmälan till ex P-12 (7-manna) och vice versa. Anmälan till mixserier kräver att lagets egenskap är
satt till kön=mix.
OBS! I 7 och 8 års serierna spelas 5-manna, Många spelare – Fler lag

KALLELSE TILL LEDARTRÄFF I SKELLEFTEÅ
Tid:
Plats:
Anmälan:

26 mars kl. 18:30
Skellefteå, Lokal meddelas då vi vet antal deltagare
Senast den 15 mars på http://vasterbotten.svenskfotboll.se/ledartraff

Start 18:30
Peter Brusvik, Svenska Fotbollförbundet, föreläser kring ”Fotbollens Spela Lek och Lär” (FSLL).
Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) beskriver vad all barn och ungdomsverksamhet ska stå för och leda till.
FSLL hjälper föreningen att skapa en levande och handlingskraftig policy för barn- och ungdomsfotboll.
Västerbottens Fotbollförbunds ambition är att alla fotbollsföreningar inom Västerbotten ska ha en gemensam
plattform att utgå ifrån när verksamheten formas. Innehållet i FSLL är baserat på svensk fotbolls mål och
visioner, beprövad erfarenhet och idrottsforskning.
När Peter är klar går vi över till de frågeställningar som är specifika för region.
1-

Utvärdering
1. Seriespelet
2. Cuper

2-

Kommande säsong
1. Serieindelningen,
Pojkar/Flickor 7-14 år
2. Antal matcher per åldersgrupp
3. Seriestart V.20 (vår) och V.32
(höst)?
 17/5 - 28/6 = 7 omg
 9/8 - 20/9 = 7 omg
4. Resultatrapportering Matchrapportering

5. Regler –
Tävlingsbestämmelser
 Förändringar
6. Futsal till vintern.
3-

Val av arbetsgrupp 2015/16

4-

Övriga frågor

5-

Mötet avslutas

