Inbjudan till Höstens Kommunfotboll Södra
Pojkar, Flickor och Mixed division 3 - 10
Samtliga lag som deltagit under våren kommer att lottas in i divisioner under hösten.
Kommunfotbollen placerar lagen utifrån resultaten från våren.
Detta innebär att det, för att skapa jämna nivåer i divisionerna, måste vara resultatrapporterat.
Det är ni föreningar som ansvarar för RESULTATRAPPORTERING.
Lag som deltagit under våren behöver sålunda INTE anmäla sig, se nedan
DEN 27 JUNI SKRIVER VI UT TABELLERNA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR HÖSTENS INDELNING
Se till att ni rapporterat alla matcher fram till dess, spelar ni den 26/6 så rapportera resultatet samma
kväll. Att det finns matcher som har sista speldag efter detta datum vet vi, men de är så få att det
knappast påverkar nivåerna i divisionsindelningen i stort.

Vilka ska då aktivt anmäla sig till hösten?
-

Nya lag som vill delta.
Lag som gör förändringar, ex. slår ihop 2 lag till 1 eller tvärtom, befintliga lag som inte vill
anmäla sig till hösten.
Lag som vill flytta från division till en annan, ex. från Pojkar division 7 till Pojkar division 8
eller tvärtom.
Lag som önskar byta nivå inom divisionen (önskemål i kombination med faktiska resultat
avgör om det är lämpligt med nivåbyte i divisionen)

Dessa anmälningar gör ni via mail till kommunfotboll@ssk.ac
Skriv i mailet:
 FÖRENING
 NYANMÄLAN eller FÖRÄNDRAD ANMÄLAN
 LAGETS TIDIGARE NAMN (endast vid förändrad anmälan)
 LAGETS NAMN
 DIVISION (ex Pojkar Division 8, Flickor Division 8 el dyl.)
 ÖNSKEMÅL NIVÅ I DIVISIONEN (enkel – svår)
När serierna lagts ut så uppdaterar ni kontaktuppgifterna i Fogis.
Detta gör ni på startsidan under fliken [Lag(0)]

Anmälan senast den 26 juni
kommunfotboll@ssk.ac

Ändringar/tillägg den 27:e juni eller senare kommer inte att tas med till hösten.
Start hösten
Sista speldag omg 1 på hösten kommer att vara
7 aug
För serier med 7, 8 eller fler omgångar
14 aug
Övriga
Kom ihåg att påminna ledare/lag att RESULTATRAPPORTERA via SMS eller FOGIS.
Har ni frågor kontakta:
Alexander Lindgren
090-774148
kommunfotboll@ssk.ac

