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Berörda Ledare
Berörda domare
Föreningen för kännedom
Pressen för kännedom
FINALSPEL - UDM
Ångermanlands Fotbollförbunds tävlingskommitté och Junsele IF vill hälsa berörda
föreningar, spelare, ledare, funktionärer och press välkommen till 2018 års UDM finaler
(Ungdoms DM), som kommer att spelas lördag 11 augusti i Junsele.
Från arrangerande sida hoppas vi på spännande och bra matcher med fin inramning och
mycket folk. VIKTIGT att Ni informerar spelarnas föräldrar så att de har möjlighet att finnas
runt arenorna när matcherna spelas.
FÖR UDM GÄLLER FÖLJANDE
Datum
Lördag 11 augusti 2018
Arrangör
Ångermanlands FF och Junsele IF
Tidpunkt
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00

Åldersgrupp
P13
F13
P14
P16
F16

Arnäs IF – Sollefteå GIF
Arnäs IF – Själevads IK
Modo FF – BIK SK
IF Älgarna - Domsjö IF/Modo FF
Själevads IK – Arnäs IF

Gärdet
Gärdet
Björkäng
Kebbevallen
Mon

13.00
13.00
13.00
13.00

F14
P15
F15
P17

Kramfors All – BK Örnen
Domsjö IF/ModoFF – Kramfors All.
BIK SK - Arnäs IF
Friska Viljor FC – Sollefteå GIF

Björkäng
Gärdet
Kebbevallen
Mon

Ca.15.00

PRISUTDELNING sker för samtliga lag efter matcherna
uppe på Mon

13 år

Speltid
3x25

14 år

3x25

15 år
16 år
17 år

2x40
2x45
2x45

Bollstorlek
4 Pojkar 9-manna
4 Flickor 9-manna
5 Pojkar
9- manna
5 Flickor 9-manna
5
5
5
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Om matchen efter full tid är oavgjord, sker förlängning med 2x5 minuter. Är matchen ännu inte
avgjord sker straffsparkstävling enligt FIFA:s regler. 5 straffar för vardera lagen. Är matchen
fortfarande oavgjord blir det skiljestraffar.
Spelarförteckning tas ut i 3 ex. från Fogis och lämnas vid ankomst till matchansvarig i TK.
Prisutdelning sker för samtliga lag efter matcherna på Mon. Samtliga lag uppställda.
MATCHDRÄKT

Först uppräknat lag är hemmalag, varför det åligger
”bortalaget” att förvissa sig om motståndarens färg på matchdräkten.

DISPENSER

1. Inga dispenser gäller i DM
2. Kombinerade lag från seriespel får delta.
3. Om kombinerade lag vinner DM, som samtidigt är kval till annan
tävling gäller dessa tävlingsbestämmelser.

ANTAL SPELARE

Fritt antal

LAGUPPSTÄLLNING

Laguppställning skall lämnas till den TK representant som tar emot vid
ankomst (har ÅFF-tröja) 3 ex. av spelarförteckning lämnas vid ankomst.
Laguppställning läggs in i Fogis av er ledare. Detta görs av er på
hemmaplan då skrivare inte finns till hand i Junsele. Ni hittar matchen i
Fogis under DM ungdom.

ÖVRIGT

Uppvärmningsbollar och matchdrycker ansvarar respektive lag för.

FUNKTIONÄRER

ÅFF betalar funktionärernas kostnader som lämnar reseräkning till
TK representant på plats och kostnaderna fördelas i efterhand på
de deltagande lagen. Arvodet är det samma som vid match i
respektive åldersgrupp i seriespel.
HD
AD
P/F 15 16 17
550:350:P/F 13-14
400:250:-

ARVODE

OBS!

Varje deltagande förening ansvarar för att
Omklädningsrummet grovstädas och sopas innan det lämnas efter
matchen. Ett annat lag behöver ha det efter er. Var sparsamma
med varmvattnet så att alla får duscha varmt efter matchen.

PRISUTDELNING

Varje lag erhåller 16 medaljer guld eller silver
Ett antal ograverade guld och silvermedaljer finns att köpa på
plats, dessa faktureras din förening i efterhand.
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VIKTIGT

Ångermanlands Fotbollförbund ansvarar ej för värdesaker som lämnas i
omklädningsrummen, se till att någon ledare tar hand om dessa.

Vi gratulerar er förening och era lag, till att ni har tagit er till UDM final. Vi hoppas att lördag 11 augusti
skall bli en minnesvärd dag oavsett hur er match slutar och hälsar er alla välkommen till Junsele.
Följ hastighetsbestämmelserna – använd säkerhetsbältet !
se www.svenskfotboll.se/angermanland där hela policyn finns att läsa.

Med vänlig hälsning
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Sven-Erik Forsgren/

Vivianne Sjöström

