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INFO GÄLLANDE UNGDOMSFOTBOLLEN -SÖDRA
Matchinbjudan
Hemmalaget skall bjuda in motståndare till match i god tid.
Angiven sista speldag gäller som matchdag om ingen annan överenskommelse träffats mellan lagen. För lag som har
lång resväg till match ska det i inbjudan till match framgå att det finns omklädningsrum tillgängliga.
Avsparkstid får, när ingen annan överenskommelse träffats mellan lagen, av hemmalaget sättas
mellan kl. 11.00 ‐ 18.00. För att av föreningen ändrad avsparkstid/matchdatum skall gälla skall ändring vara gjord i
Fogis senast fyra dagar före utsatt matchdatum.
Resultatrapportering
Resultat skall inrapporteras senast 24 timmar efter spelad match.
Rapporteringen sker via föreningsinloggning i fogis eller via *SMS‐rapportering.
Observera att vid WO skall ingen resultatrapportering göras, se händelserapportering nedan.
Tabeller skall offentliggöras för serier 13 år och äldre.
SMS-Rapportering
För att rapportera ett resultat via SMS skriver man in matchnummer(xxxxxxxxx),
antal hemmamål(hm) och antal bortamål(bm).
På följande två sätt kan man skriva i SMS:et:
 xxxxxxxxx hm‐bm
 xxxxxxxxx hm bm
SMS:et skickas sedan till följande telefonnummer: 0730 126 126
Matchrapportering
Matchrapporter innehållande personuppgifter, (namn och födelsedata), på lagets deltagande spelare
för matchen skall bytas med varandra innan match. Efter match skall matchrapporterna från
matchens båda lag behållas av hemmalaget och på anmodan av SDF ansvarigt organ insändas till VFF.
Matchrapporter finns att ladda ner från dokumentbanken på VFF:s hemsida.
Händelserapportering
I de fall händelser nedan skett skall dessa omgående rapporteras in till VFF på speciell blankett.

Grov utvisning spelare

Avvisning ledare

Spelarskada som föranleder anmälan till Folksams idrottsförsäkring

WO

Annan händelse som förening vill rapportera in, detta innefattar INTE domarens beslut under
match. Innefattar anmälan spelare skall spelarens födelsedata anges.
Blankett till detta finns att ladda ner från dokumentbanken på VFF:s hemsida
Seriespelet mm
Alla dokument, matchrapporter, händelserapporter, samt tävlingsbestämmelser finns på VFF:s hemsida
http://vasterbotten.svenskfotboll.se/dokumentbank/
Spelare får t.o.m det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. Sådan
spelare kan dock även representera anna förening under samma speltermin om särskilda skäl, som t.ex dubbel
bosättning, föreligger. Spelare kan med nuvarande förenings godkännande erhålla tillstånd från sitt SDF att
representera ytterligare förening inom samma speltermin
o
1/3-30/6
o
1/7-31/10
o
1/11-28/2
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Vi vill påminna om att Pojkar och Flickor 8 år och 9 år spelar 5-manna.
Varje förening och varje lag har som ansvar att alla uppträder med god sportsmansanda.
Dipsensbestämmelser
Fritt antal överåriga ett år äldre än serienamnets ålder. Dvs. Är man anmäld till pojkar 12 så får man delta med valfritt
antal 13 åringar. I övriga fall skall dispens sökas och godkännas av Kommunfotbollens styrelse.
Dispensansökan skall innehålla:
• Spelarens namn och personnummer
• Vilken förening spelaren tillhör
• Vilken tävling dispensen avser
• Vid social dispens ett dokument som styrker detta, ex klasslista.
• Orsak till dispensen.
Efter komplett ifylld inkommen ansökan skall ansökan behandlas skyndsamt, beslutet skall innehålla giltighet och
villkor.
Samtliga dispenser där det inte rör sig om en social dispens skall villkoras mot spel i tävling för äldre spelare än den
dispensen avser. Deltar spelaren i sådan tävling skall dispensen upphöra.
Antalet spelare som får delta på planen samtidigt ska nämnas som villkor om dispensen avser fler spelare än vad som
är angivet nedan.
Antal dispensspelare på planen samtidigt vid spel i tävling som avser:
7-manna = 1 spelare
11- manna = 2 spelare
Kombinationslagansökan
Föreningar som samarbetar och använder spelare från minst två olika föreningar i seriespel ska ansöka om dispens för
detta.
Kombinationslagansökan skall innehålla:
• Vilka föreningar som ska samarbeta
• I vilka serier laget/en skall anmäla sig
• Anledning till samarbetet
• Vilket lagnamn som ska användas i seriespel. I lagnamnet ska det framgå vilka föreningar det är som samarbetar.
Efter komplett ifylld inkommen ansökan skall ansökan behandlas skyndsamt, beslutet skall innehålla giltighet och
villkor.
Dispensansökan och kombinationslagansökan mejlas till kommunfotboll@ssk.ac
Lycka till och ha en trevlig fotboll i sommar!

