Till distriktets föreningar

2017.08.23

Inbjudan till
Kval till Div 3 Västergötland 2018
(Pojkar födda 2002 eller senare – fd. Elitpojkserien)

samt VFF:s plats/er i en U16 Nationell serie
ANMÄLAN SENAST 10 SEPTEMBER
Distriktets alla föreningar inbjudes till kvalificeringstävling till
Div 3 Västergötland spelåret 2018. Ev. kan det tillkomma lag från
annat distrikt. Kvalspelet planeras ske i oktober.
Div 3 Västergötland: 2017 har vi haft två serier med tio/nio lag. Men
antalet anmälda kvallag är förstås avgörande för hur många Div 3
Västergötland serier vi ska ha 2018. Div 3 Västergötland spelas med
16-årslag utan överåriga.
SvFF arrangerar U16 Nationell för Svensk Elitfotboll. Här kan
Västergötland eventuellt komma att få 1-2 platser (2017 fick
Västergötland en plats). För att alla lag ska få samma chans är kvalet
till Div 3 Västergötland även avgörande för vem som ska erbjudas
vem som får VFFs U16 plats.
De som är intresserade av att spela U16 Nationellt måste skall uppge
detta i anmälan, annars kommer föreningen inte i fråga för en plats.
U17 Västergötland
Västergötland kommer att bjuda in till en egen U17 serie (Pojkar födda
2001 eller senare) inför 2018 med max 3 överåriga spelare, för de
föreningar som vill ha lite kortare resor
Det händer tyvärr att lag drar sig ur före eller under kvalspelet. Denna
situation är mycket irriterande för övriga lag och därför ber vi alla
intresserade föreningar att verkligen förankra sin anmälan hos spelare,
ledare och förening. Informera alla berörda om att anmälan är ett
åtagande, inte bara gentemot sin egen utan också mot övriga deltagande
föreningar. Walk over kan inte lämnas utan kan man inte genomföra
match utesluts laget.
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Helena Johansson
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070-976 42 14 sms

Tidsplan:

Kval till Div 3 Västergötland: Start i början av
oktober. Vi planerar att ha gruppindelning och
spelordning klar vecka 37.

Tävlingsform:

Gruppspel, ev utslagsmatcher i slutet av kvalet.

Ålder:

Kvalet till Elitpojkserien gäller spelare födda 2002
eller senare.

Ekonomi:

De deltagande föreningarna står själva för sina kostnader.

Anmälan:

Anmälan om deltagande skall vara Västergötlands
Fotbollförbund tillhanda senas den 10 september 2017.
Anmälningsavgiften 500 kronor faktureras anmälda föreningar.
Anmälan görs i Fogis, se bifogad manual. Om det p.g.a. den korta
anmälningstiden uppstår problem att anmäla i Fogis, kontakta
undertecknad.

Kombinerade lag: I kvalspelet samt i Div 3 Västergötland är det tillåtet att spela med
kombinerade lag under förutsättning att föreningarna har
samarbete under 2017 eller avser att ha samarbete i aktuell
åldersgrupp under 2018. I U16 Nationell deltar endast
”enföreningslag”.
Övrigt:

Spelare vars övergångshandling till ny förening inkommit till
Svenska Fotbollförbundet den 1 september eller senare samt
spelare med spelklarhet efter 4 september får inte delta i
kvalspelet. Denna bestämmelse gäller centralt i SvFF:s
bestämmelser vid kval till pojkallsvenskan, men regeln utsträcks
också till att omfatta kvalet till Div 3 Västergötland.

VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Mats Karlén

Anmälan av lag till kval till Div 3 Västergötland
2018 i Fogis
Med hjälp av denna manual skall du på ett lätt sätt kunna anmäla Era
lag i Fogis, För att använda Fogis och kunna göra anmälan krävs att
du är föreningsadministratör eller föreningsanvändare med behörighet
att administrera lag.
Klicka på fliken Förening


Välj Lag i menyraden under. Sök fram laget genom att välja kön och
ålderskategori. I detta fallet Man/Ungdom. Klicka på Visa

Klicka på lagnamnet framför den tävlingskategori som överensstämmer med 2016
års deltagande. Sök upp ett lag som spelar i exempelvis division 4, 5 eller 6.
Gå in på fliken Uppgifter.
Lag: Radera om det står något efter föreningsnamnet, denna ruta skall vara tom.
Ålderskategori*: Välj Ungdom.
Kön: Välj Man


Spara

Gå in på fliken Tävlingar och Klicka på Ny anmälan (röd markerat).
Klicka i Rutan för kombinerat lag om Ni har ett kombinationslag.
Tävlingskategori*: Välj den - tävlingskategori ni vill spela i, t.ex. Kval till
pojkallsvenskan eller Kval till elitpojkserien. Här kommer bara de tävlingskategorier
upp som laget kan delta i utifrån ålderskategori och kön.
Kontaktperson är den person som skall kunna ta emot information från
motståndarlag samt hålla kontakten med VFF. Tidigare års kontaktperson kommer
automatiskt upp.
Byt kontaktperson genom att Klicka på Krysset och sedan Kikaren. Då kommer ett
menyfönster upp. Här kan man både söka fritt eller Personer hos ”förening” (här
finns personer som sedan tidigare funnits knutna till föreningen). Klicka i första hand
på länken Personer hos ”förening”. Finns personen ej i denna lista så får Ni söka i
fälten för- och efternamn alt. personnummer. Om det kommer fram mer än ett
alternativ, välj den personen som har fullständigt personnummer för att kunna Spara.
Kommer personen ej fram heller genom denna sökning så får Ni Klicka på länken Ny
person och fylla i uppgifterna, fullständigt personnummer krävs.
När det gäller Hemmaplan så väljer Ni den anläggning som laget kommer att spela
flest hemmamatcher på – i första hand. Använder Ni flera anläggningar så fyller Ni
även i reservplan. Överensstämmer inte lagets plan med föreningens så väljer man
lagets plan (Viktigt för att få rätt anläggning i spelschemat).
Ordinarie dräktfärg fylls i ex. Svart/Vit/Vit (OBS! små bokstäver). Skulle Ni ha
randiga tröjor ex. Svart-vit/Vit/Vit.
Kontrollera att uppgifterna är korrekta - Spara
Eventuella ändringar i laganmälan kan göras genom att klicka på datumet
(rödmarkerat) sist på raden. Glöm ej att Spara.

