Backegatan 13 c
464 30 Mellerud
Tel nr: 0530-101 81
E-post: dalslandsff@telia.com

Inbjudan till seriespel i Futsal säsongen 2018/2019 för
barn och ungdomslag
Nu är det dags att anmäla er till säsongens sammandrag i Futsal. Förra säsongen var mycket roligt och uppskattat,
med uppstart av sammandrag för P13-14 samt F13-15. I år vill vi satsa på att fler åldrar får chans att spela futsal
och bjuder därför in till sammandrag i futsal för dessa åldersklasser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F/P 6-7 födda 2011-2012 (3mot3)
P8 födda 2010
P9 födda 2009
P10 födda 2008
F11 födda 2007
P11 födda 2007
F12 födda 2006
P12 födda 2006
P13-14 födda 2004-2005
F13-15 födda 2004-2005

Anmälan görs till DFFs kansli senast fredag 24 augusti . dalslandsff@telia.com
Läs nedanstående innan ni anmäler era lag.
Viktig information inför sammandrag i futsal 2018/2019:
Sista anmälningsdag är 24 augusti till Seriespelet för att vi skall kunna planera upp seriespelet och ni skall kunna
preliminärboka hallar. Spelschemat för varje sammandrag kommer att sättas under slutet av augusti.
Första säsongen kommer vi att ha en sammandrags serie för varje ålderklass, men skulle intresset vara stort kan
det komma att bli flera sammandrag säsongen 2019/2020, uppdelat geografiskt.
Vi tänker oss fyra lag per åldersklass. Vilket innebär fyra sammandrag och dubbelmöten för varje lag (sex matcher).
Inga dispenser.
Skulle någon förening vara osäker på sitt deltagande skicka ett mejl till tobiascoster(at)gmail.com med besked om
när beslut kan fattas om deltagande, så kan vi hålla på anmälningstiden för just det laget. Senast den 24:e augusti
ska ett definitivt besked vara lämnat. Föreningar som varken anmält sig i tid eller gett ett preliminärt besked kan inte
garanteras plats.
Vet någon förening med sig att de har tillgång till hall för att kunna spela/arrangera ett seriesammandrag under
en dag får de gärna informera oss direkt i samband med anmälan.
Ekonomi: Anmälningsavgift 500kr. Vid sammandrag fördelas domar- och hallkostnader lika mellan deltagande föreningar.
Inkomst för kiosk tillfaller arrangerande förening.
Tobias Coster Futsalutvecklare
DALSLANDS FOTBOLLFÖRBUND

