Backegatan 13 c
464 30 Mellerud
Tel nr: 0530-101 81
E-post: dalslandsff@telia.com

2016-10-07
Till:
Dalslands FF föreningar
TK-ledamöter
DK-ledamöter

DISTRIKTSKVAL TILL SM I FUTSAL 2016/2017
Flickor och pojkar 15 år och 17 år.
Dalslands FF: s tävlingskommitté (TK) inbjuder härmed distriktets samtliga föreningar till
kvalspel till SM i FUTSAL 2016/2017 för flickor och pojkar 15 och 17 år.
Kvalspelet kommer att genomföras lördagen den 10 december 2016.
Spelstart och spelprogram kommer att fastställas när anmälningarna inkommit.
Spelplats blir Fotbollshallen i Ed.
Tävlingen kommer att genomföras i princip lika föregående år med gruppspel och eventuellt slutspel
beroende på antalet deltagande lag i respektive åldersklass.
Slutsegrare blir i respektive åldersklass blir Dalslandsmästare och förbinder sig att representera
distriktet i SM i Futsal för flickor och pojkar 15 och 17 år. SM slutspelet kommer att genomföras i
Bollhallen, Ed under februari 2017.
OBS! Segraren förbinder sig (är skyldig) att delta i det fortsatta SM-gruppspelet och eventuellt slutspel.
Anmälningsavgiften för deltagande i SM-gruppspelet bekostas av DFF.
Övriga kostnader för deltagande i SM gruppspelet/slutspelet bekostas av föreningen.
 SM-gruppspelet (arr. av SvFF) spelas 4-5 februari 2017 i Ed.
 SM-slutspelet (arr. Av SvFF)
Avgift: 500 kr. per lag. Max ett (1) lag/förening. Avgiften faktureras föreningen.
Anmälan, på bifogad blankett, skall vara DFF tillhanda senast 28 oktober 2016.
Eventuella frågor besvaras av kansliet.
Med fotbollshälsningar
Dalslands Fotbollförbund
Tävlingskommitté/Futsalutskott

ANMÄLAN
DISTRIKTSKVAL TILL SM I FUTSAL
2016/2017Flickor och Pojkar 15 år och 17 år.
Förening:…………………………………………………………………………………………………………………..
Anmäler följande lag att delta i:
Flickor födda 2002 (15 år)

Pojkar födda 2002 (15 år)

Flickor födda 2000 (17 år)

Pojkar födda 2000 (17 år)

Kontaktperson:…………………………………………………………………………………………………………….

Telefon:……………………………………………………..Mobil:……………………………………………………………………….....

E.mailadress:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

OBS! Anmälan ska vara DFF: s kansli tillhanda senast 28 oktober 2016.
OBS!!
Lag som anmäler sig förbinder sig (är skyldig) att vid eventuell seger i flick- eller pojkklasserna representera
Dalslands FF vid Svenska FF: s gruppspel.

