Jämtland/Härjedalens Fotbollförbund
Box 384, 831 25 Östersund • Tel 072-240 32 44, -45 • Bankgiro 155-9301

Östersund 2017-11-27
Till Aktuella föreningar inom JHFF
Medelpads FF
Ångermanlands FF
Hälsinglands FF

INBJUDAN TILL REGIONAL F 17-SERIE 2018
Bakgrund
Under hösten 2011 fördes diskussioner mellan distrikten i mellersta Norrland (JH, Medelpad,
Ångermanland och Hälsingland) om att starta en regional F 17-serie som ett komplement till den övriga
tävlingsverksamheten. Tanken var att flickor i aktuell ålder skulle ges möjlighet att spela bra och
utvecklande matcher mot jämnåriga spelare där just utvecklingen och inte resultatet blir det viktiga. Allt
för många spelare blir annars hänvisade till enbart damfotbollsmatcher där resultatet ofta är det primära.
Samtliga distrikt var positiva till idén och ett antal föreningar visade sig vara intresserade. 2014 hade vi
hela 13 lag som deltog vilket gjorde att det blev en enkelserie med 12 matcher/lag
Förutsättningar och grundläggande tävlingsregler
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➢
➢
➢
➢
➢

➢

Serien är öppen för flickor födda 2001 och senare.
Varje lag äger rätt att ha med tre överåriga spelare.
Kombinerade lag är tillåtna.
Möjlighet till lån av spelare finns om spelarens moderförening ger sin skriftliga tillåtelse
Ambitionen är att köra med 3 domare så ofta som möjligt.
Tävlingsbestämmelser bifogas.
Anmälningsavgiften är 1 500 kr. Förening som efter beslutad seriesammansättning och före
seriestart utgår, åläggas att till administrerande SDF inbetala särskild avgift om 1 500 kr. Förening
som efter seriestart utgår eller utesluts ur tävlingen kan åläggas att till administrerande SDF
inbetala dubbel anmälningsavgift om 3 000 kr.
Hemmalagets SDF har rätt att ta ut en administrationsavgift från hemmalaget för att tillsätta
domarna i F17-serien. Avgiften regleras av respektive distriktsförbunds bestämmelser.

Tidsplan
27 november 2017
22 januari 2018
26 januari 2018
m.m.
9 februari 2018 (senast)
4 april 2018
Maj-oktober 2018

Utskick av inbjudan.
Sista dag för anmälan.
Utskick med info om antal anmälda lag. Lagen får tycka till om upplägg
Förslag till spelordning skickas ut.
Senaste dag för lagen att komma överens om speldatum.
Genomförande av serien

Frågor?
Besvaras av undertecknad även om vi givetvis inte har svar på ALLA frågor i nuläget.
Välkommen med er anmälan på bifogad blankett senast måndag den 22 januari 2018!
Med Vänlig Hälsning
Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund
P-O Larsson
JHFF

www.jhff.se

Jämtland/Härjedalens Fotbollförbund
Box 384, 831 25 Östersund • Tel 072-240 32 44, -45 • Bankgiro 155-9301

ANMÄLNINGSBLANKETT – REGIONAL F 17, 2018
Lagets namn: _____________________________________
E-post till föreningen: _________________________________________

Ledare 1: _____________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________
Tel bost: ______________________ Tel mobil: ______________________

Ledare 2: _____________________________________________________
E-postadress: __________________________________________________
Tel bost: ______________________ Tel mobil: ______________________

Hemmaplan: _______________________ Underlag: __________________________
Lagets dräktfärg: Tröja: ____________

Byxor: ____________

Strumpor: ______________

E-postadress till föreningen och till ledarna ett mycket starkt önskemål från oss för att underlätta vid
information. Allt som gäller denna serie kommer att skickas via e-post till föreningen och till ledarna.

______________________ den ______/______ 20___

________________________________________________________________
Underskrift av ansvarig i fotbollssektionen

Anmälan skickas senast måndag 22 januari 2018 till:
Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund
Idrottens Hus
Box 384
831 25 ÖSTERSUND
Eller via mail till daniel.doverlind@jhidrott.rf.se, per-olov.larsson@jhidrott.rf.se

www.jhff.se

