Inbjudan till

Ungdom och Barnfotboll
Flickor 2017
Hallands Fotbollförbund har nöjet att inbjuda till ungdom och barnfotboll 2017.

Hallands Fotbollförbund inbjuder till divisionsspel för åldersgrupperna 17-19 år,
15-16 år, 16 år, 15 år, 14 år, 13 år samt för matchspel utan tabeller för 12 år,
medan lokala föreningar arrangerar åldersgruppen 11 (även här med matchspel
utan tabeller), 7-manna (Ej Halmstad och Laholm).
Divisionsspelet syftar till att ge lag och spelare möjlighet att spela på den nivå där
de utvecklingsmässigt hör hemma.
Föreningen avgör själv vilken nivå som är lämplig för laget/lagen.
Beträffande ungdomslag i samma åldersklass gäller att högst fem spelare från det
ena laget får delta i det andra laget (gäller även mellan 9- och 11-mannaserierna).
Som spelare i respektive lag räknas alla som deltagit i detsamma de två senaste
matcherna. Gäller endast ungdomsfotboll 13-19 år.
Upp- och nedflyttning kommer att ske efter våren
Spelformen 5-manna från och med 7 år till 9 års ålder arrangeras av
allianserna/föreningar i Halland enligt representantskap den 6 december 2011.
Dispenser kan beviljas enligt Hallands FF:s representantskap den 6 december
2011.
 FLICKJUNIOR 17-19 ÅR, 11-manna (födda 2000 till 1998)
OBS! Sista anmälningsdag i FOGIS senast torsdag 12 januari 2017.
 FLICKOR 15-16 ÅR, 11-manna (födda 2002 till 2001)
Divisionsspel.
F 15-16 Klass 1 Halland ”svår” (bra lag med övervägande äldre spelare)
F 15-16 Klass 2
”medel”
F 15-16 Klass 3
”lätt” (lag med övervägande yngre spelare)


FLICKOR 16 ÅR, 11-manna (födda 2001)
Divisionsspel.
F 16 Klass 1 Halland ”svår
F 16 Klass 2
”medel”
F 16 Klass 3
”lätt”



FLICKOR 15 ÅR, 11-manna (födda 2002)
Divisionsspel.
F 15 Klass 1 Halland ”svår
F 15 Klass 2
”medel”
F 15 Klass 3
”lätt”
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 FLICKOR 14 ÅR, 11-manna (födda 2003)
Divisionsspel. Upp och nedflyttning efter våren.
F 14 Klass 1 Halland ”svår”
F 14 Klass 2
”medel”
F 14 Klass 3
”lätt
 FLICKOR 14 ÅR, 9-manna (födda 2003)
Divisionsspel. Upp och nedflyttning efter våren.
F 14 Klass 1 Halland ”svår”
F 14 Klass 2
”medel”
F 14 Klass 3
”lätt
 FLICKOR 13 ÅR, 9-manna (födda 2004)
Divisionsspel. Upp och nedflyttning efter våren.
F 13 Klass 1 Halland ”svår
F 13 Klass 2
”medel”
F 13 Klass 3
”lätt”
 FLICKOR 12 ÅR, 9-manna (födda 2005)
Matchspel utan tabell. Indelning sker geografisk efter antal anmälda lag.
Ny indelning efter våren.
 FLICKOR 12 ÅR, 7-manna (födda 2005)
Matchspel utan tabell. Indelning sker geografisk efter antal anmälda lag.
Ny indelning efter våren.
 FLICKOR 11 ÅR, 7-manna (födda 2006)
F 11 7-manna Halmstad och Laholm - Matchspel utan tabeller. Omlottning
efter våren.

SPELDAGAR
Önskemål om andra speldagar ska anges vid anmälan i FOGIS i kommentar rutan,
dock får inte matcherna förläggas till helgerna p.g.a. begränsad domartillgång.
F 17-19 har tisdagar som speldag, reservdag är söndagar.
F 15-16 år, 16 år, 15 år, 14 år, 13 år och 12 år har valfri speldag, dock senast
söndag.

ÖVERÅRIGA SPELARE
F17-19 (tillåtet med 3 överåriga spelare utan åldersbegränsning).
I övriga serier får två överåriga spelare (max ett år äldre) spela match med undantag
för Intersport Cup/DM.
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ANMÄLAN (föreningen anmäler sitt deltagande via FOGIS)
OBS! I anmälan i FOGIS ska ni under svårighetsgrad välja,
Klass 1= svår, Klass 2= medel eller Klass 3= lätt.
När ni anmäler lag skall kontaktperson anges tillika reserv. Dessa skall finnas
registrerade i FOGIS med kompletta kontaktuppgifter.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmälan skall vara registrerad av föreningen i FOGIS senast onsdag 1 februari
2017. Anmälan skall vara förankrad i föreningen och den som anmäler skall vara
medveten om de tävlingsavgifter som gäller för året. Tävlingsavgifterna finns
tillgängliga på HFFs hemsida.
OBS! F17-19 är sista anmälningsdag senast torsdag 12 januari 2016.

TÄVLINGSDAG
HFF:s förslag till serieindelning kommer att presenteras vid nedanstående
ungdomsmöte: 4 februari, i samband med barn och ungdomskonferensen på
Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro. Mer information om konferensen meddelas
via hemsidan, nyhetsbrev (om du inte fått det så kan du prenumerera på det via hemsidan) samt utskick till
föreningarnas mejladress.
Gäller samtliga flickserier och pojkserier.
OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare från varje åldersgrupp.

INFORMATION
Lämnas av Gert-Inge Svensson, Hallands FF:s kansli, tel. 035/265 20 21.
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