Anmälan till utvecklingsserier 2018
damer klass 1 och klass 2 samt herrar klass 2 och klass 3
Enligt representantskapsbeslut, 2017-11-21, så ska lag som ska spela i ovannämnda serier anmäla sig
i fogis, vilken nivå man vill spela under 2018.
Kom ihåg att ändra till säsong 2018 när ni gör anmälan.
15/1, är sista datum att anmäla lag till utvecklingsserier dam, klass 1 och klass 2 samt herr, klass 2
och klass 3.

OBS! Klass 1 herrar ska ingen anmälan göras då resultat från 2017 års seriespel ska gälla!
Utvecklingsserier damer 2018
Utvecklingsserier klass 1 och klass 2 damer:
Att från 2018 om det blir fler lag än 10 lag så ska vi spela i två klasser med trippel möte.
Antingen delas anmälda lag upp enligt norr/söder eller klass 1 och klass 2.
Delas serien upp i klass 1 och 2 så är anmälan efter förutsättning varje år.
Att man kan spela 9 mot 9 eller 11 mot 11 i båda klasserna.
Vid flera lag i ena klassen har TK möjlighet att placera ut lagen i klasserna efter samråd med
föreningarna.

Utvecklingsserier Herrar 2018
Utvecklingsserier klass 2 och klass 3 herrar:

Att från spelåret 2018 kan varje förening anmäla sig efter förutsättningarna varje år.
Antingen klass 2 eller 3.
Att i klass 2 & 3 kan man spela 9-9 eller 11-11 matcher enligt dagens regelverk/information
till motståndaren.
Att det krävs serie seger i klass 2 för att ev. kunna erbjudas plats i klass 1.
Att det till klass 1 inte går att anmäla sig utan till den kvalificerar föreningen sig.
Att från klass 1 nedflyttas 2 lag om två lag från klass 2 önskar uppflyttning enligt regelverket.
Att TK har möjlighet att placera in max 12 lag per grupp/serie i klass 2 & 3.
Att det kan bli enkel eller trippelmöten per serie, beroende på antal anmälda lag samt
geografin.
Att om det är mer än 2 grupper i klass 2 utses de två bästa som ges möjlighet att spela klass
1 enligt: 1. Antal poäng/matcher 2. Målskillnad 3. Antal gjorda mål 4. Antal insläppta mål 5.
Lottning

