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23/10

KOM IHÅG DATUM: SENIORSERIER (DAMER OCH HERRAR)
Sista datum att anmäla lag (nya och från 2015 uteslutna/utgått lag) till seriespel för
representationsserier seniorlag (damer och herrar).
27/10 Tävlingsutskottet (TU) fastställer förslag till seriesammansättning för 2016-års
representationsserier seniorlag (damer och herrar).
27/10 Förslag till seriesammansättning för 2016-års represntationsserier seniorlag (damer och
herrar) publiceras på www.svenskfotboll.se/halland.
3/11 Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TU:s förslag till
seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till
Hallands FF av föreningens ordförande. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den
enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en
motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
3/11 Kansliet sammanställer synpunkter och förelägger TU inkomna synpunkter.
3/11 TU reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter slutgiltigt förslag.
4/11 Slutligt förslag publiceras på www.svenskfotboll.se/halland och information skickas per mejl
till distriktets föreningar. Observera att synpunkter på det slutliga förslaget endast kan
lämnas på Representantskapet i Katrineberg den 21 november.
21/11 Representantskapsmötet fastställer definitiv seriesammansättning för 2016-års
representationsserier seniorlag (damer och herrar).
10/12 Sista datum att lämna föreningens förbehåll inför lottningen av 2016-års
representationsserier seniorlag (damer och herrar).
v. 50-51 Lottning av 2016-års representationsserier seniorserier (damer och herrar).
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KOM IHÅG DATUM: SENIORSERIER OCH JUNIORSERIER (DAMER OCH HERRAR)
Sista datum att anmäla lag (nya och från 2015 uteslutna/utgått lag) till seriespel för
utvecklingsserier seniorlag (damer och herrar).
Sista datum att anmäla lag till seriespel för P17-19 och F16-19.
Förslag till seriesammansättning för 2016-års seriespel för utvecklingslag (damer och herrar)
samt P17-19 och F16-19 publiceras på www.svenskfotboll.se/halland.
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till TU:s förslag till
seriesammansättning. Observera att synpunkter endast kan lämnas skriftligen till
Hallands FF av föreningens ordförande. Synpunkter ska lämnas av föreningen och inte den
enskilde ledaren/spelaren, vidare ska det vid lämnandet av synpunkter också lämnas en
motivering och ett motförslag som tar hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
Kansliet sammanställer synpunkter och förelägger TU inkomna synpunkter.
TU reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter slutgiltigt förslag.
Fastställd seriesammansättning utvecklingsserier (damer och herrar) samt P17-19
F16-19 publiceras på svenskfotboll.se/halland.
Tävlingskväll - Representationsserier och utvecklingsserier, damer och herrar kl.18.00-21.00
OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare för varje lag!
Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier herrar.
Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för representationsserier damer.
Sista datum att lägga sina matchtider i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.svenskfotboll.se/halland alternativ via FOGIS.
Sista datum för anmälan till motionsfotboll för dam- och herrseniorer.
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KOM IHÅG DATUM: DM (DAMER OCH HERRAR)
Sista datum att anmäla till DM av föreningen i FOGIS.
Lottningen första omgången publiceras på www.svenskfotboll.se/halland

2016
1/2
10/2
16/2
25/2

KOM IHÅG DATUM: BARN- OCH UNGDOMSSERIER (FLICK- OCH POJKSERIER)
Sista datum att anmäla lag via FOGIS till Hallands FF.
Sista datum att skriftligen efteranmäla lag till Hallands FF.
Preliminär serieindelning presenteras på www.svenskfotboll.se/halland.
Sista dag att skriftligen lämna yttrande på TU:s förslag till seriesammansättning.
Vid lämnandet av synpunkter också lämnas en motivering och ett motförslag som tar
hänsyn till "helheten" över hela tävlingskategorin.
TU reviderar och fastställer efter inkomna skrivelser om seriesammansättningen.
Tävlingskväll - Samtliga flickserier och pojkserier kl. 18.00-21.00
OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare från varje åldersgrupp!
TU presenterar serieindelning för barn- och ungdomsserierna F/P11 t.o.m. F14-16, P15-16
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.svenskfotboll.se/halland alternativ via FOGIS.
Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för DM matcher, flick- och pojk.
Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för seriematcher, flick- och pojk.
Sista datum för anmälan av nya/byte av serier samt F/P 12 serier.
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KOM IHÅG DATUM: DM (FLICKOR OCH POJKAR)
Sista datum att anmäla till DM av föreningen i FOGIS.
Lottningen publiceras på www.svenskfotboll.se/halland eller via föreningens
FOGIS-inloggning.

Förslag till seriesammansättning publiceras i möjligaste mån enligt ovan angivna kom-i-håg, datum,
på Hallands FF:s hemsida www.svenskfotboll.se/halland/Tävlingsverksamhet/Seriespel.
Möjlighet för föreningen att framföra synpunkter till förslag för seriesammansättning finns enligt ovan
angivna kom-i-håg datum. Synpunkter till förslagen kan lämnas endast via ett skriftligt underlag som
sänds in av berörd förening, d.v.s inte av den enskilde ledaren eller tränaren för det aktuella laget.
Definitiv spelordning finns att hämta från www.svenskfotboll.se/halland/resultat-tabeller eller
via föreningens FOGIS-inloggning. Notera särskilt att det inte är tillåtet att hämta/skriva ut
spelprogram före angivet datum enligt ovan. Hallands FF tar inget ansvar för inställda matcher,
w.o. eller liknande p.g.a. för tidigt utskrivna spelprogram.
RIKTLINJER FÖR INLÄGGNING AV MATCHTIDER I FOGIS
Hemmalaget ansvar för att matcherna blir inlagda FOGIS enligt nedan:
# Hemmalaget ansvarar för att kontakt tas med bortalöaget och att båda lagen kommer överens
om matchdatum och tid.
# Samtliga lag ansvarar för att vara tillgängliga på de kontaktuppgifter som laget angett i FOGIS.
# Kan inte lagen komma överens om matchdatum och tid så är det sista speldatum i aktuell
spelomgång som gäller utan undantag.
# Om hemmalaget lägger in matchdatum och tid utan att kontakt är tagen med bortalaget kan
bortalaget begära matchändring och kostnaden för detta skall då betalas av hemmalaget.
# Om hemmalaget inte får kontakt med bortalaget skall HFF meddelas om detta i god tid
innan sista dag för inläggning av uppgifterna.

