ÅNGERMANLANDS

FOTBOLLFÖRBUND
Datum:
2017-03-16

SPELORDNINGSSAMMANTRÄDE – INFORMATINSMÖTE/SPELFORMER UNGDOMSFOTBOLL
Ångermanlands Fotbollförbunds tävlingskommitté inbjuder deltagande föreningar till
2017 års Spelordningssammanträde för Ungdomsfotboll Div 1-4.
Vi får även besök av riksinstruktör Mika Sankala, som ska prata om nya spelformer i
ungdomsfotbollen, som kommer att gälla från 2018.
Plats:

Ådalshallen, Kramfors måndag den 3 april klockan 18.00

Vi kommer inte att lotta någon serie före detta möte varit, utan ni kommer under kvällen att
komma fram till hur serierna ska spelas och när omgångarna ska gå.
Tävlingskommittén kommer att lämna ett förslag, för er att tycka till om.
Vi kommer att tillsätta domare i Div 1 pojkar, men vid återbud eller ändring av matchdag får
ni själva ordna ny domare.
VIKTIGT: Innan du kommer till spelordningsmötet förvissa dig om alla händelser som kan
förorsaka att match måste flyttas t.ex. skolavslutning, konfirmation m.m.
OBS!
Det är nu viktigt att berörda ledare/tränare får information om detta.
De flesta föreningar har ju flera lag, så det är viktigt att kallelsen
kommer alla lag i din förening till kännedom.
DATUM FÖR OLIKA HÄNDELSER SOM PÅVERKAR SERIEN
*
Poolspel Ungdoms-DM 6 juni och 10-11 juni
*
Junselelägret 13-14 år 29 juni – 2 juli
*
Norrlandslägret 15 år 25 - 28 maj
*
Utvecklingslägret Halmstad flickor 15 år 25 juni – 29 juni
*
Utvecklingslägret Halmstad pojkar 15 år 2 juli – 7 juli
*
DM finaler 12 augusti
VIKTIGT!
Det är viktigt att ni finns med på spelordningsmötet, eftersom det är där ni kan
påverka vad som presenterats.
Anmäl ert deltagande till aff@vnidrott.rf.se
anmälan ska innehålla förening, vilken serie ni representerar och antal som kommer
Viktigt att ni anmäler er. Under kvällen bjuder vi på fika.
Vi hälsar deltagande föreningar välkomna till Kramfors och Ådalshallen.
Med vänlig hälsning
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Sven-Erik Forsgren/
Vivianne Sjöström
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