TRÄFF/ANMÄLAN KOMMUNFOTBOLLEN -UMEÅ
ANMÄLAN TILL SERIESPEL OCH KOMMUNCUPEN
Anmälningsavgift:

300: -/lag, faktureras föreningen i efterskott

Anmälan:

Senast: 15 Mars
Anmälan till serie gör Ni via föreningens inloggning i Fogis.
Manual för Fogis finns på VFF:s hemsida, Dokumentbanken,
eller genom att klicka här
KOM IHÅG ATT BYTA TILL SÄSONG 2015
Har Ni problem med anmälan kontakta i första hand er förening
i andra hand Alexander, administratör kommunfotbollen.
090-774148, kommunfotboll@ssk.ac

Serierna ni anmäler er till heter:
Pojkar/Flickor 8 Södra – Pojkar/Flickor 14 Södra.
Kommuncupen Pojkar/Flickor 11
Kommuncupen Pojkar/Flickor 13
(Anmälan till Kommuncupen är kostnadsfri om laget är anmält till Kommunserien. Annars 300 kr/lag )

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. (Även de ledare som är
anknutna till laget med Fogisanvändning kan behöva uppdateras så de får
behörighet att även administrera ungdomslag.)
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 (7manna).
Notera att vi i år spelar 5-manna för de två yngsta åldersgrupperna, 8- och 9årsserierna.
Viktigt! Glöm inte att anmäla er till ledarträffen på Folkets Hus den 24/3 kl 18:30.
För de lag som spelar sitt första år i seriespel är det obligatorisk närvaro!
inbjudan på nästa sida.

Se

Tävlingsbestämmelser, dispensbestämmelser, matchrapporter, händelserapporter
finner ni på VFF:s hemsida:
http://vasterbotten.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/kommunfotboll/

TRÄFF/ANMÄLAN KOMMUNFOTBOLLEN -UMEÅ
INBJUDAN TILL LEDARTRÄFF I UMEÅ
Tid:

Tisdag 24 mars kl. 18:30-20:30

Plats:

Umeå Folkets hus (Grim)

Schema:
18:30-19:30 - Peter Brusvik från Svenska
Fotbollförbundet föreläser om 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.
19:30-20:30

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kul Fotboll!
Översikt serier, Pojkar/Flickor 7-14 år
Seriestart vår och höst
Resultatrapportering – Matchrapportering
FOGIS
Regler – Tävlingsbestämmelser
Cuper - Åldersindelning

Övriga frågor
Träffen avslutas

Se till att någon representerar ditt lag!

Anmälan senast den 20/3
ANMÄLAN GÖR NI VIA FORMULÄR

Klicka här!

