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Sundsvall 2017-04-20
Till: Samtliga seniorlag i distriktsserierna i Medelpad

FÖRESKRIFTER DISTRIKTSSERIER SENIOR 2017
Medelpads FF TK översänder föreskrifter för distriktsserierna 2017 som fastställts på upptaktsträff
2017-03-02 i Nordichallen.
Följande beslutades på mötet
Kallelse
Fogis gäller som kallelse och inställelse till match inom samtliga serier i Medelpad. Det är
hemmalagets ansvar att Fogis är uppdaterat med rätt uppgifter. Vid sena ändringar
gällande spelplan el dylikt skall telefonkontakt tas med motståndare och domare innan match.
Bollar
Hemmalaget håller fem bra träningsbollar till bortalaget, överlämnas i god tid. Hemmalaget håller
fem matchbollar, överlämnas i god tid till domarna.
Dryck
Hemmalaget håller dryck till domarna. Hemmalaget bjuder bortalagets ledare på fika. Varje lag håller
med dryck till det egna laget.
Digital domarrapport
Digitala domarrapporter skall användas. Dessa skapas i Fogis och tas ut i 3 ex som skrivs under och
ges till domaren före match – efter match hämtas ett ifyllt ex av vardera lags rapport hos domaren.
(Dessa används vid rapportering av målskyttar till tidningarna.)
På bifogad länk kan ni läsa om hur man tar man fram en digital domarrapport eller kontakta oss på
060-56 61 66 för hjälp.
http://www.svenskfotboll.se/files/%7B2BE97AEE-45D1-4166-8164-F9FE6B47F02B%7D.pdf
Resultat
Hemmalaget skall rapportera slutresultatet via sms till 0730-126 126 inom 30 minuter efter avslutad
match. Tidningen hämtar matchresultat och tabeller från http://medelpad.svenskfotboll.se/ för att
det ska fungera och fullständig tabell komma i tidningen måste sms rapportering skötas enligt ovan!
Rapport efter match till MittMedia
Hemmalaget meddelar resultat och målskyttar, publik och domare till sporten@st.nu skriv gärna ett
kort referat om matchen. Ska vara MittMedia tillhanda senast kl 22 00 matchdagen.
Representation inom den egna föreningen gällande herrfotbollen vid ”Rak seriepyramid”
Antalet avbytare/ersättare i alla serier och tävlingar inom MFF / SVFF är maximalt sju personer.
Från lag 1 får samtliga spelare som inte varit startspelare i lag 1´s senaste match användas i lag 2 osv,
avbytare/ersättare skall vara markerade med på laguppställningen.
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Vid kombinerade lag får, där det ingår lag 2, endast totalt användas fem spelare från lag 1. Dessa fem
spelare får endast utgöras av spelare som inte varit startspelare i lag 1´s senast match. Laguppställning från lag 1´s senaste match skall alltid uppvisas.
Spelare som bryter mot gällande bestämmelser ska behandlas som obehörig spelare.
Har serie med avbytare/ersättare sommaruppehåll tidigare än lag 2´s serie gäller att närmast
kommande matcher för lag 2 får samtliga spelare som inte varit startspelare i lag 1´s senaste match
användas i lag 2 osv, avbytare/ersättare skall vara markerade på laguppställning. Har lag 2 fler matcher innan lag 1´s serie startar om för hösten gäller att man får använda sju spelare, vilka som helst från
lag 1´s sista match innan sommaruppehållet.
Inom MFF gäller rak seriepyramid.
Renodlade lag 2 äger endast rätt att delta i den näst högsta serien på distriktsnivå på herrsidan.
Kombinerade lag, även kombinationer innehållande lag 2, äger rätt att avancera till den högsta den
serienivån inom distriktsserierna på herrsidan.
Representation inom den egna föreningen gällande damfotbollen vid ”Rak seriepyramid”
På damsidan gäller att andra- / tredjelag till varje match kan, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna
samtliga spelare (inklusive ersättare och antecknade avbytare enligt 4 kap 5 § SvFF´s
Tävlingsbestämmelser) som inte deltar i huvudklubbens senaste match från matchstart. 1-lag kan till
varje match låna samtliga spelare i andra- /tredjelag.
Avbytare
Man får ha 18 spelare förtecknade på matchrapporten (samt sex ledare). Högst sju avbytare får
antecknas på spelarförteckningen, varav alla sju får bytas in under match. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, sk flygande byten, och ska ske vid
mittlinjen i anslutning till avbytarbänken. Alla spelare som finns med på laguppställningen anses ha
deltagit i matchen, oavsett om de spelat eller inte. Avbytarna skall markeras på domarrapporten i
Fogis.
Tekn område
Tekniskt område skall finnas markerat på samtliga arenor.
Reservdagar: D3: 21/5, 4/6, 2/7, 13/8, 31/8, 21/9
H4: 26/5, 30/6, 4/8, 29/8, 15/9
H5: 18/5, 1/6, 26/6, 17/8, 31/8, 14/9
H6: 21/5, 4/6, 27/6, 13/8, 20/8, 13/9
Tumregel för uppskjuten match är att den skall spelas före nästa omgång.
Upp-/nedflyttning
Tävlingskommittén beslutade 2017-03-15 att följande regelverk gäller för upp- och nedflyttning för
2017;
Div 4
scenario 1-4 10 lag div 4 fortsatt 10 lag i div 4
minst 1 lag nedflyttning
Scenario 5-8 12 lag i div 4 fortsatt 12 lag i div 4
minst 2 lag nedflyttning
Lag 1 spelar div 3 H 2018. Lag 2 kvalar om en plats till div 3 H.
Div 5
Div 6

scenario 1-8 alltid 10 lag i div 5

minst 2 lag uppflyttning och
1 lag nedflyttning
scenario 1-8 2018 önskar vi så många lag som möjligt i div 6
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Schematisk bild över möjliga scenarion för upp- och nedflyttningar se separat bilaga. (TK’s
arbetsunderlag för ovanstående beslut.)
Segraren i div 3 D spelar div 2 D 2018.
TK beslutar att inget kvalspel genomförs i distriktsserierna 2017.

Arrangemang
Uppdrag till samtliga föreningar att lyfta fotbollen i Medelpad! Hur gör vi det? Se till att göra bra
arrangemang det ska finnas:
- Speaker
- Kiosk
- Bra ordning på anläggning, flaggor mm första intrycket är viktigt
- Marknadsför arrangemanget i olika forum
- Sköt resultatrapportering till web och media!
DM
DM för seniorer utgår under 2017 för att återkomma 2018 i ny tappning.
Livescore
Är du intresserad av att köra Livescore på era hemmamatcher? Kontakta kansliet för att få
behörighet i Fogis.
Detta innebär att fler kan följa våra matcher live även om de inte kan vara på plats ute på
idrottsplatsen och det skapar ett ökat intresse kring serierna. Samtidigt får vi in rapporteringen på
våra hemsidor (föreningarnas och distriktets). Vi kan rapportera händelser direkt när de händer:






Händelse (Mål, Straff, Varning, Utvisning, Byte mm)
Matchminut (Rullande matchklocka)
Lag
Detaljerad händelse
Spelare (två spelare om byte)

Liverapporteringarna görs via – laptop, läsplatta eller mobiltelefon. Vilket gör det enkelt och möjligt
att även använda detta. Vi bifogar en enkel manual till berörda föreningar.
För att komma till Liverapporteringsklienten går du till länken https://adm.fogis.se/mdk
och logga in med Fogisinloggning.

Deltagande lag:
Förening
Alnö IF
Alnö IF
Essviks AIF
Fränsta IK
Fränsta/Ljunga
Granlo BK

Namn
Håkan Johansson
Mikael Kotermajer
Tomas Sawert
Helena Larsson
Lottie Ullberg
Lennart Karlqvist

Lag
D4,5H
D4H
D3D
D6H
D5H
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Idrott & Fritid
IFK Sundsvall
Kovlands IF
Kovlands IF
Kubikenborgs IF
Kubikenborgs IF
Ljunga/Fränsta
Ljustorps IF
Lokalfotbollen
Lucksta IF
Matfors IF
Matfors IF
Matfors IF
Medelpads FF
Medelpads FF
Medelpads FF
Medelpads FF
Medelpads FF
Medskogsbron BK
Nedansjö IK
Selånger FK
Sidsjö-Böle IF
Stöde IF
Sund IF
Sundsvalls DFF
Sundsvalls FF
Svartviks IF
Söråkers FF
Söråkers FF
Söråkers FF
Torpshammars IF
Wiskans IF

Dan Johansson
Kenneth Kile
Jonas Nilsson
Per Erskjäns
Mikael Åhman
Olle Bolin
Janne Berglund
Sonja Zavala
Janne Persson
Kent Elfving
Andreas Jonsson
Mats Magnusson
Örjan Forsström
Anette Agorelius
Christer Frisk
Claes Nyman
Per Jansson
Thomas Åslin
Mattias Nilsson
Christer Söder
Peter Axelsson
Mikael Bergdahl
Håkan Sjölander
Lasse Edlund
Christina Litzell
Ingela Höglund
Torbjörn Fanberg
Fredrik Lundgren
Peter Dagfält
Stefan Öberg
Bert-Ove Blom
Martin Sundberg

D4H
D5H
D3D
D4H
D4H
D4H
D3D
D4H
D6H
D3D
D4H
TK
DK
TK
DK
TK
D5H
D6H
D3D
D5H
D3D, D6H
D4H
D3D
D3D
D6H
D4H
D4H
D3D
D4H
D6H

Medelpads FF önskar samtliga föreningar lycka till i seriespelet 2017!

Fotbollshälsningar
MEDELPADS FOTBOLLFÖRBUND TK

Claes Nyman
Ordförande

/eu Helén Björk
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