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REPRESENTATIONSSERIER DAMER OCH HERRAR 2017
Nu är spelprogrammen klara och finns endast i FOGIS för representationsserierna damer och
herrar:
Div. 3 damer
Div. 4 damer
Div. 4 herrar
Div. 5 herrar
Div. 6 herrar
Div. 7 herrar
Utvecklingsserier damer och herrar har sista datum 12 januari 2017 att anmäla (nya och från
2016 uteslutna/utgått lag).
OBS! Viktigt att varje lag lägger in sina kontaktpersoner i respektive lag/serie omgående så
att varje lag lätt kan hitta kontaktuppgifter till era lag.
Tävlingskväll
Tävlingskväll representationsserier och utvecklingsserier, damer och herrar 8/2
kl. 18.00-21.00, Plats meddelas senare.
OBS! Obligatorisk närvaro minst 1 ledare från varje lag!
Spelprogram
Hemmalaget ansvarar för att matcherna blir inlagda i FOGIS enligt nedan:
#Hemmalaget ansvarar för att kontakt tas med bortalaget 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 då HFF meddelas om detta i god tid
innan sista dag för inläggning av uppgifterna.
18/2, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier herrar.
2/3, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för representationsserier damer.
2/3, Sista datum att lägga sina matcher i FOGIS för utvecklingsserier damer och herrar.
Hallands FF ser gärna att ni lägger fler matcher på vardagar då vi har den situationen med
brist på domare. I samma serie får det endast spelas tre (3) matcher samma dag i
representationsserierna. Ni ska därför ha kommit överens om reservdag om er match blir
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beordrad att flyttas då HFF tillsammans med domartillsättarna går igenom matcherna i
FOGIS.
Div. 7 herrar är det fasta omgångar, 10 maj, 7 juni, 2 augusti och 16 augusti (detta innebär
att samtligamatcher i serien måste spelas på dessa dagar).
I samtliga ovannämnda serier fastställer Hallands FF speldatum och tid i sista omgången.
Vid kvällsmatcher från mitten av april och efter höststarten beaktas följande senaste
starttid för match
11/4 - 17/4 kl. 18.30
18/4 - 24/4 kl. 18.45
25/4 - 1/5 kl. 19.00
15/8 - 21/8 kl. 18.45
22/8 - 25/8 kl. 18.30
26/8 - 1/9 kl. 18.15
2/9 - 8/9 kl. 18.00
9/9 - 15/9 kl. 17.45
16/9 - 22/9 kl. 17.30
23/9 - 29/9 kl. 17.15
30/9 - 3/10 kl. 17.00
4/10 - 10/10 kl. 16.45
Vid dåligt väder under denna period bör matcherna starta 15 minuter tidigare.

