ÅNGERMANLANDS

FOTBOLLFÖRBUND
Datum:
2017-10-23

Till berörda föreningar och
Lagens kontaktpersoner.
KALLELSE TILL INOMHUSSERIE 2017/2018
Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté kallar deltagande föreningar till
2017/2018 års Inomhusserie för flickor och pojkar födda -04 eller tidigare)
Viktigt att Ni tar del av bifogade spelprogram, där det framgår vilken tid som första match startar,
därefter ca tider.
Eftersom detta är en träningsturnering så är det inte säkert att någon från ÅFF att finns på
plats, men de kan nås på telefon under dagarna. Inte heller något sekretariat utan domaren
håller reda på tiden Se till att vara på plats i tid då matcherna bara avlöser varandra under
dagarna. Domarna ansvarar för att matchprotokollet kommer in till ÅFF.
Bollar finns i hallen.
DATUM OCH PLATS

Kubenhallen lördag 28 oktober pojkar födda -04 och yngre.
Kubenhallen söndag 29 oktober flickor födda -04 och yngre.
Kubenhallen lördag 18 november flickor födda -02 och yngre
Kubenhallen söndag 19 november pojkar födda -02 och yngre

TÄVLINGSREGLER

Antal spelare i Kubenhallen 6+MV och fritt antal på bänken.
Regler för 7-manna med följande undantag/tillägg: Offside
gäller, inkast, tillbakaspel till mv enl. 11-manna samt att utspark
ersätts av utkast. 7-mannamål. Två överåriga får delta.
UPPLYSNINGAR
Önskar Du ytterligare information om Inomhusserien kan
Du ringa Thord Karlsson 070-644 50 07 om de gäller pojkar
och Carola Nordin 073-183 45 46 för flickor
MATCHDRÄKT
Först uppräknat lag i spelprogrammet är hemmalag.
Därför åligger det varje ledare att kontrollera motståndarens matchdräkt.
Medtag därför reservdräkter.
Ingen anmälningsavgift, Vi tar inte ut någon anmälningsavgift för serien, men vi
kommer att fördela domarkostnaderna och hallkostnader mellan deltagande lag efter
serien är spelad.
Skulle ni dra er ur från serien tar vi ut en avgift på 1 000:-.
Skulle ni hoppa över enstaka matchdagar som ni inte anmält vid anmälan till serien så
tar vi ut en avgift på 500:-.
Med vänlig hälsning
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Sven-Erik Forsgren /
Vivianne Sjöström
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