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Backegatan 13 C,464 30 Mellerud

Tel. 0530-10181
dalslandsff@telia.com

INBJUDAN TILL
UNGDOMSSERIERN & BARNFOTBOLL 2017
Dalslands Fotbollförbunds tävlingskommitte (TK) inbjuder distriktens föreningar
till 2017 års ungdomsserier och sammandrag.

P10, P9, PS & F/P 6-7 år:sammandrag utan resultatregistrering och serietabeller

F11: seriespel utan resultatregistrering och serietabeller
F10, F9, F8 & F/P 6-7 år: sammandrag utan resultatregistrering och serietabeller

Div. 2 Pojkar: max ålder 16 år

två (2) 17 åringar per match får användas

Div. 3 Pojkar: max ålder 14 år

två (2) 15 åringar per match får användas
inga överåriga

Nytt för säsong 2017 är att Dalslands FF kommer arrangera 3 manna fotboll med sarg/nät
. För flickor & pojkar födda 2010-2011.
DFF kommer att tillsammans med intresserade föreningar att arrangera 2-4 stycken
sammandrag där vi testar på den nya spelformen
Mer info om detta presenteras på spelordningsmötet 7/3-2017
Men ni kan redan nu kika på hur det skulle kunna se ut genom att klicka på denna länk:
https://www .youtube.com/watch?v=Z5j9x9oon30

Information:

Kombinerat lag (gemensamt lag)

Föreningar med kombinerat lag ska som tidigare komma in med ansökan på speciell blankett,
(bifogas). Blanketten ska vara underskriven av ordförande eller styrelseledamot från båda
föreningarna samt ska en förteckning på deltagande spelare från respektive förening bifogas
ansökan.
OBS! Kombinerat lag får bara bestå av två (2) föreningar. ( iundantagsfall kan tre (3) föreningar
tillåtas efter tillstånd av DFF: s TK.
Division 1- 2 och 3 pojkar samt division 1och 2 flickor

Dessa serier kommer att spelas med fastställda speldagar. Speldagsmöte med berörda föreningar
kommer att hållas.
F + P 11, F + P 10, F + P 9 och F + P 8+F/P 6-7
4-målsregeln.

Då ett lag kommit iunderläge med fyra (4) mål får det laget sätta in en extra utespelare.
Resulterar det iatt laget i underläge gör mål och underläget därmed blir mindre än fyra (4) mål,
återgår man till lika antal spelare igen.
Om måldifferensen ändå fortsätter att öka och underläget blir åtta (8) mål,får laget i underläge sätta
in ytterligare en (1) extra utespelare osv.
Lagen ledare ansvarar för att regeln följs.
4- målsregeln gäller i de serier där resultaträkning EJ tillämpas, upp t.o.m. 12-årsserien.
Varje förening bör skaffa "Spelregler för fotboll 2017" för seniorer och 7-mannafotboll samt Svenska
FF:s nya "Spela, lek och lär" med mål och riktlinjer för svensk ungdomsfot boll.

OBS!
Preliminärt serieförslag utsändes islutet februari 2017. Därefter kallas tillseriemöte då respektive
serie fastställs. Plats och tid meddelas senare.
•

Serieförslagen utsändes vecka 7.

•

Seriemötet hålls 2017-03-07

Seriemötet kommer att hållas på MIF: s klubbstuga, Rådavallen, Mellerud. Inbjudan utskickas
separat.
OBS: Det är obligatoriskt deltagande för anmälda lag vid mötena och det ska vara ledare/tränare för
resp. lag med beslutsrätt ifrågor som rör resp. div.

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande i2017 års serier och sammandrag
görs iFOGIS senast den 1
4 februari 2017
Bifogade blanketter fylls i och sänds in till DFF :s kansli senast 14 februari 2017.

Dalslands Fotbollförbund
Backegatan 13 C
464 30 Mellerud
Telefon 0530-10181 E-post: dalslandsff@telia.com

AVGIFTER
Serieavgift 500 kr. per lag iseriespel och sammandrag oavsett 5-, 7-, 9- eller 11-manna.
Avgifterna faktureras .

OBS! Lag som består av spelare födda 2002 eller tidigare ska lösa laglicens.
Väl mött till en som vi hoppas trevlig och spännande fotbollssäsong 2017!

Med fotbollshälsningar
DALSLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommitte
Bilagor:

anmälningsblanketter
blankett "Ansökan om kombinerat lag"
blankett "Dispensansökan för överåriga spelare"

