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UNGDOMSSERIER 2018
VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

FLICKOR 16-18 ÅR OCH FLICKOR 15 ÅR
När det gäller att få till en äldsta flickserie har vi en utmaning.
Det upplägg vi haft de tre senaste åren har bevisligen inte fungerat.
På årets flickmöte diskuterades det därför fram en liten justering.
Vi bjuder säsongen 2018 in till rena åldersserier t.o.m. 15 år och den äldsta
flickserien kommer att heta 16-18.
Vi hade ifjol 16 lag i 15-16, fördelat på 14 föreningar. När de 2018 blir ett år
äldre kan de sorteras in i F16-18. Förhoppningsvis gör det att vi får till en äldsta
flickserie, med tillräckligt många lag.
Inriktningen är att det kommer att bli omlottning efter vårsäsongen, där det
delas in i nya serier inför hösten. De nya serierna baseras på vårens
tabellplaceringar, allt för att få till jämnare matcher under hösten.
Det kan också finnas äldre spelare, som av någon anledning inte har ett något
lag att spela i och därför kommer dispensreglerna att vara en smula generösare.
Efter Tingsbeslut gäller i samtliga ungdomsserier 2018 tre generella dispenser
som inte behöver namnges. I F16-18 kommer det i tillägg inte vara någon
åldersbegränsning på dispenserna. Allt för att skapa förutsättningar för så många
som möjligt att fortsätta spela fotboll på en passande nivå.
Vi vill ha in anmälningar till F15 och F16-18 senast 18 februari.
Detta för att skapa handlingsutrymme, ifall upplägget av någon anledning inte
skulle falla väl ut.
Det skulle vara värdefullt för oss om ni vid anmälan till F16-18 uppger i vilka
åldrar spelarna är. Vi förstår att det kan vara knepigt att veta, men gör så gott det
går. Det ger oss ett underlag att arbeta efter i framtiden.
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Använd kommentarsrutan vid anmälan och ange ålderstruktur där. Se exempel
nedan. Det behöver naturligtvis inte se ut exakt så, men det är bra om det
framgår vilka åldrar som avses.
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Upplysningar
Värmlands Fotbollförbunds kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04
Välkomna med er anmälan!
Med vänlig hälsning
Tävlingskommittén, Värmlands Fotbollförbund

