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Seriespel utan tabell

POJKAR och FLICKOR 10 & 11 ÅR
Anmälan för 7-manna fotbollen sker via FOGIS till Södermanlands Fotbollförbund. Anmälan skall
vara oss tillhanda senast den 1 mars 2017.
Anmälan är bindande och faktura på startavgiften skickas ut från Södermanlands FF.
Se ”startavgifterna” nedan.
Årsgrupperna 2006 – 2007 spelar 7-manna fotboll i serieform utan serietabeller
Observera:
Nytt för 2017: Obligatoriskt med matchvärd (se information i ledarhjälpen)
Max 1 år yngre lag får anmäla sig till ålderserie för pojkar.
Spelare från 10 år skall registreras för föreningen i fogis. ( se mer information i ledarhjälpen)
Möjlighet finns att anmäla sig till lätt eller svår serie.
Observera att anmälan till svår serie kan innebära resor i distriktet
*Laguppställning/domarrapport skall skrivas ut från fogis och samtliga spelare skall finnas
ungdomsregistrerade för föreningen. Matchrapporten skall innehålla matchnummer, spelarens namn,
födelsedatum, tröjnummer, ledarens namn och personnummer. Skall efter match sparas hos respektive
lag/föreningen med rätt resultat och underskriven av ledare.
***********************************************************************************************

ÖVRIG INFORMATION
Alla serier kommer att finnas på Södermanlands Fotbollförbunds hemsida.
http://sodermanland.svenskfotboll.se/

UPPLYSNINGAR/FRÅGOR
Södermanlands Fotbollförbund
Ansvarig

Helena Linde
Per Sjögren

010- 476 42 85
070- 086 22 68 , sjoper57@gmail.com

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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600:-

Anmälningsavgift

Startavgiften skickas ut via faktura från Södermanlands Fotbollförbund

Återtagen anmälan
Lag som återtar anmälan åläggs en avgift om återbudet sker:
170302-170401
anmälningsavgift
170402- eller senare
dubbel anmälningsavgift
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.
Efteranmälan i mån av plats
170302- eller senare
dubbel anmälningsavgift
Seriebyte
Lag som byter serie åläggs en avgift om bytet sker:
170315-170401
anmälningsavgift
170402- eller senare
dubbel anmälningsavgift
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.
WO avgift
Första WOAndra WO-

dubbel anmälningsavgift
halv anmälningsavgift samt uteslutning

***************************************************************************************

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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ANMÄLAN I FOGIS

ANMÄLNINGSFÖRFARANDE I FOGIS
 Behörig föreningsanvändare loggar in


Innan du påbörjar din anmälan, se till att uppdatera kontaktperson för laget och dennes
kontaktuppgifter såsom mejladress och mobilnummer innan anmälan görs.



Välj fliken Förening och sedan fliken Lag



Klicka på knappen ”visa” (lista på föreningens alla lag visas)



Nu väljer ni det lag som ni vill anmäla. (skall ni anmäla/skapa nytt lag, välj ”nytt lag”)



Välj fliken ”tävlingar”. Klicka på Ny anmälan.



Nu väljer ni under listen Tävlingskategori vilken tävling (serie) ni vill anmäla laget till.



Möjlighet att välja lätt och svår serie finns

ANMÄLA NYTT LAG I FOGIS


Behörig föreningsanvändare loggar in



Välj fliken Förening och sedan Lag



Välj Nytt Lag



Välj ålderskategori ”barn”



Välj kön: kvinna, man eller mix



Klicka på spara



Klicka på fliken ”tävlingar”. Klicka på ” Ny anmälan” och följ instruktionerna ovan

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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REGLER
ÖVERÅRIGA I 7 MOT 7
2 st. överåriga (1 år) tillåts i 7-manna serier
För flickor i pojkmatcher gäller att man får vara ett år äldre generellt, för flickor 2 år äldre gäller
regeln som ett år äldre pojke
Max ett år yngre lag får anmäla sig till serie för pojkar

SPELTID OCH BOLLSTORLEK
BOLLSTORLEK
 Flickor och pojkar 10 & 11 år

Storlek 4

SPELTID
 Flickor och pojkar 10 år
 Flickor och pojkar 11 år

2 X 25 min
2 X 30 min

ÖVRIG INFORMATION

Alla serier kommer att finnas på Södermanlands Fotbollförbunds hemsida.
http://sodermanland.svenskfotboll.se/

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017

