Information ungdomsserier 10-12 år
Nu är ungdomsserierna 10-12 år lottade och finns i Fogis och på ÖFF´s hemsida.
Matchtider
Kontakta era motståndare för att hitta en lämplig speldag och tid. Ni skriver sedan själva in matchdag
och tid i Fogis.
Vårsäsongensmatcher vara tidssatta senast 30/4.
Höstsäsongensmatcher för alla serie ska vara tidssatta senast 31/7.
Tänk på ÖFF´s läger verksamhet för 12 år 17-28/6 när ni lägger matchtiderna.
Omgång 15 -20
Alla serier spelar max 14 omgångar, det innebär att i vissa serier finns det matcher från omgång 15
och framåt som INTE spelas. Alla dessa matcher är tidssatta till 31/12 2017, dessa matcher syns bara i
Fogis och ligger dolda på ÖFFs hemsida.

Dispenser
I 7-manna serierna kommer ni själva överrens och hittar en bra lösning för överåriga spelare.
Viktigast är att ni vid kallelse till match har en dialog kring detta för att ge båda lagen bästa
förutsättningar för att utvecklas och ha roligt. Från 13 år och uppåt är det max 3 överåriga per match.
Spelarregistrering i fogis
Glöm inte att registrera era spelare i Fogis från 12 års ålder, ta hjälp av andra i förening eller
eventuella kanslier.

Respekt i fotboll
 Alla lag ska ha matchvärdar till sina hemmamatcher med uppgiften att välkomna
domare och motståndarlag till matchen. Matchvärden ska även bidra till att matchen
spelas i en trygg och glädjefylld miljö för alla domare och spelare
 Under match bör lagen vara placerade på ena långsidan och publiken på den andra
 Inför alla matcher läser en representant för hemmalaget upp punkterna på Respekt i
Fotboll-kortet (vi respekterar medspelare, motståndare, domare och spelet)
 Före match genomför båda lagen ”high five”/handhälsning tillsammans med domaren
 Efter match tackar lagen varandra och domaren för god match. Lagens tackramsor bör
vara ett tack till motståndaren och domaren och inte en hyllning till det egna laget
 Att respektera motståndaren inkluderar bl a att spela med den slagstyrka på laget som
serien är avsedd för
 ÖFF avråder föreningar från att aktivt värva barn- och ungdomsspelare
 För spelare under 15 år gäller att spelaren endast får representera en förening under samma
speltermin.

