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Denna anmälan avser:
- Anmälan till divisionsspel för flickor 14 år (födda 2003) – Division 3
- Anmälan till divisionsspel för flickor 15 år (födda 2002) – Division 2
- Anmälan till divisionsspel för flickor 16/17 år (födda 2001/2000) – Division 1
-

Anmälan till divisionsspel för pojkar 14 år (födda 2003) – Division 4
Anmälan till divisionsspel för pojkar 15 år (födda 2002) – Division 3
Anmälan till divisionsspel för pojkar 16 år (födda 2001) – Division 2
Anmälan till divisionsspel för pojkar 17 år (födda 2000) – Division 1

- Anmälan till seriespel för pojkar 14 år (födda 2003) – Kvalificerad & Undergrupp
- Anmälan till seriespel för pojkar 15 år (födda 2002) – Kvalificerad & Undergrupp
- Anmälan till seriespel för pojkar 16 år (födda 2001) – Kvalificerad & Undergrupp

9 mot 9 lag i 11 mot 11 divisionsspel
9 mot 9 lag får anmäla sig till 11 mot 11 divisionsspel.
Matcherna spelas med gällande 9 mot 9 regler på 9 mot 9 plan med
11 mot 11 mål och med 9 stycken spelare.
Observera att reglerna för överåriga i detta fall gäller för den division man är
anmäld till.

Elektroniska domarrapporter
Detta tillämpas i alla 11 mot 11 serier- och divisioner.
Fair Play liga kommer att tillämpas i alla 11 mot 11 serier- och divisioner, och
det är mycket viktigt att domare finns inlagd på alla matcher så att domaren
kan händelserapportera matchen.
För att kunna lägga in domare på matchen i FOGIS måste föreningen ha en
särskild behörighet i FOGIS (domartillsättning). Om ni behöver detta
kontaktar ni kansliet på Södermanlands Fotbollsförbund.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017

UNGDOM 2017
Anmälan till serie- och divisionsspel
2017
Avgifter 2017
Anmälningsavgiften är 1 200 kronor per lag.
Licensavgift är 2 500 kronor per lag (avser lag i åldern 15-17 år).
OBS! Licensavgiften är för spelåret 2016 och kan komma att ändras!

Återtagen anmälan
Förening som återtar sin anmälan åläggs en avgift. Storleken på avgiften
beror på när återtaget av anmälan sker.
Sker återtaget mellan 2017-03-02 – 2017-03-30 är avgiften 1 200 kronor
Sker återtaget efter 2017-04-01 – är avgiften 2 400 kronor

Efteranmälan av lag
Om förening vill anmäla lag efter det att anmälningstiden är passerad, är
anmälningsavgiften för detta lag 2 400 kronor

Byte av serie- eller division
Förening som byter serie åläggs en avgift. Storleken på avgiften beror på när
bytet sker.
Sker bytet mellan 2017-03-15 – 2017-03-30 är avgiften 1 200 kronor
Sker bytet efter 2017-04-01 – är avgiften 2 400 kronor

WO
Förening som lämnar WO åläggs en avgift, samt i förekommande fall utesluts
föreningen från spel i den serien det avser. Storleken på avgiften beror på om
det är första eller andra WOn som lämnas.
Första WO´n kostar 2 400 kronor och andra WO´n kostar 600 kronor samt att
föreningen utesluts.
I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Anmälningsförfarande i FOGIS
Behörig föreningsanvändare loggar in i FOGIS
Innan du påbörjar din anmälan av laget, se till att uppdatera
kontaktpersonerna för laget samt kontaktpersonernas uppgifter såsom epostadress och mobilnummer.
Välj fliken ”Förening”, Klicka sedan på ”Lag” som ligger under fliken
”Förening”
Klicka på knappen ”Visa”, så kommer en lista på föreningens alla lag fram
nertill på skärmen.
När ni har hittat det lag ni vill anmäla, klicka på ”Ny anmälan” till höger om
laget, så kommer nästa bild fram, eller anmäl ett nytt lag.
Om ni inte hittar det lag ni skall anmäla i listan, så måste ni skapa ett nytt lag,
klicka då på ”Nytt lag” istället för ”Ny anmälan”
Om ni klickade på ”Ny anmälan” kommer ni direkt till fliken ”Tävlingar” och
om ni har gjort ett ”Nytt lag” så kommer ni också direkt till fliken ”Tävlingar,
men ni måste då klicka på ”Ny anmälan”
Nu väljer ni under listen ”Tävlingskategori” vilken tävling (serie eller division)
som ni vill anmäla laget till.
Möjlighet att välja lätt eller svår serie finns i FOGIS, på de serier där det
förekommer. Du som anmäler serie för pojkar, 14 år – 16 år, skall välja om
laget vill spela i kvalificerande eller undergrupp.
BUK förbehåller sig rätten att flytta lag mellan serie för att skapa så jämna
och lika serier som möjligt.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Regler för 11 mot 11 fotbollen i Södermanland
Ålder
Max 1 år yngre lag får anmäla sig till åldersserie för pojkar.
Registrering
Samtliga spelare i 11 mot 11 skall vara registrerade i FOGIS med
registreringstyp ”Fotboll ungdom” eller ”Fotboll”, beroende på ålder, för den
förening man avser att representera.
Överåriga spelare - Divisionspel
I divisionsspel för 11 mot 11 tillåts överåriga. Det är tillåtet att använda
maximalt 5 stycken överåriga spelare, jämfört med den rekommenderade
åldern för gällande division.
Följande olika alternativ finns för användning av överåriga i 11 mot 11:
- 2 stycken 2 år äldre spelare och 3 stycken 1 år äldre spelare
- 1 stycken 2 år äldre spelare och 4 stycken 1 år äldre spelare
- 0 stycken 2 år äldre spelare och 5 stycken 1 år äldre spelare
- 5 stycken 2 år äldre spelare om det är flickor
Pojkar får inte deltaga i divisionsspel för flickor.
Överåriga spelare - Seriespel
I seriespelet för 11 mot 11 tillåts överåriga i EJ kvalificerande serier
(undergrupp), 2 stycken spelare som är ett år äldre, får deltaga, jämfört med
den rekommenderade åldern för gällande serie.
- 2 stycken 1 år äldre spelare
- 2 stycken 2 år äldre spelare om det är flickor
I KVALIFICERANDE serier tillåts INGA överåriga.
Pojkar får inte deltaga i seriespel för flickor.

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Bollstorlek
För flickor division 3 gäller storlek 4
För övriga gäller storlek 5
Speltid
Flickor division 3 spelar 2 x 35 minuter
Pojkar 14 år samt flickor/pojkar division 4 spelar 2 x 35 minuter
Flickor division 2 spelar 2 x 40 minuter
Pojkar 15-17 år samt flickor/pojkar division 1, 2 och 3 spelar 2 x 40 minuter
Övrigt
Matchresultatet skall omgående (inom 1 timme) rapporteras in, antingen via
sms eller i FOGIS!
Frågor
Har du frågor eller funderingar, kontaktar du Södermanlands
Fotbollsförbund, Helena Linde på telefon 010-476 42 85 eller via e-post
helena.linde@sormland.rf.se eller via fax 016-12 41 77

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017
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Kvalificerande serier – Uppflyttning
U 17 Allsvenskan
Lag 1 – 5 samt bästa lag 6 till SM-slutspel
Lag 1 – 2 är kvalificerade till spel i U 19 division 1, 2016
Lag 1 – 8 kvar i U 17 Allsvenskan
U 17 Division 1
Lag 1 till kvalspel U 17 Allsvenskan
Ungdom, upp- och nedflyttning
P 16 Regional
Lag på plats 1 av distriktens deltagande lag erbjuds kvalspel till nästa års U 17
division 1. Övriga erbjuds anmäla sig till SöFFs juniorer.
P 16 Kvalificerande (SÖFF)
Segraren erbjuds kvalspel om nästa års U 17 division 1. Övriga erbjuds anmäla
sig till SöFFs juniorer
P 15 Regional
Lag på plats 1 av distriktens deltagande lag erbjuds plats till näst års P 16
Regional. Lag 2 erbjuds kvalspel till P 16 Regional. Övriga erbjuds anmäla sig
till SöFFs P 16-serier.
P 15 Kvalificerande (SÖFF)
Lag på plats 1 i SöFFs P 15 kvalificerande serie erbjuds kvalspel till P 16
Regional. Övriga erbjuds anmäla sig till P 16-serier (SöFF).
P14 kvalificerande (SÖFF)
Lag 1-3 erbjuds plats i P 15 regional serie. Lag 4 och lägre erbjuds anmäla sig
till i P 15 kvalificerande (SöFF)

Sista anmälningsdag är den 1 mars 2017

