ÅNGERMANLANDS

FOTBOLLFÖRBUND
Datum:
2018-09-21

Till Föreningar f.v.b.
ledare flickor och pojkar 11 – 16 år

INBJUDAN SERIESPEL INOMHUS 2018/2019
Ångermanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder föreningarna till 2018/2019 års
Inomhusserie för pojkar och flickor upp till 13 år, upp till 15 år och upp till 17 år OBS! Fyller
under 2019
Ni har också möjligheten att ha obegränsat antal överåriga som är ett år äldre
Dock max 2 st på plan samtidigt
ÅFF planerar att under vintern ha fyra sammandrag i Kubenhallen i Långsele, november,
december, januari och februari.
Speldagar meddelas senare
Får ni inte ihop eget lag så sök samarbete med andra föreningar
Ett bra sätt att hålla igång under vintern speciellt för er som inte bedriver någon annan
idrott.
Ingen anmälningsavgift, men domarkostnad och hallhyra kommer att fördelas lika mellan
deltagande lag i efterhand.
För lag som anmält sig och sedan drar sig ur efter lottning eller uteblir från spelet blir det en
avgift på 1000:ANMÄLAN:

TÄVLINGSREGLER

UPPLYSNINGAR

Anmälan ska vara ÅFF mailto:ulrika.lindberg@vnidrott.rf.se
tillhands senast måndag 15 oktober. Anmälan ska innehålla:
förening, åldersgrupp, kontaktperson med mobilnummer samt epostadress.
Antal spelare 6+MV och fritt antal på bänken.
Regler för 7-manna med följande undantag/tillägg: Offside gäller,
inkast, tillbakaspel till mv enl. 11-manna samt att utspark ersätts
av utkast.
Önskar Du ytterligare information om Inomhusserien kan
Du ringa Thord Karlsson 070-644 50 07 om de gäller pojkar
och Carola Nordin 073-183 45 46 för flickor
Tävlingskommittén kommer inte att finnas på plats under
speldagarna men däremot finnas anträffbara i telefon.

Med vänlig hälsning
ÅNGERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Postadress:

Kansli:

Telefon:

E-post:

Bankgiro:

Plusgiro:

Fabriksgatan 7
891 33 Örnsköldsvik

Idrottens Hus
Örnsköldsvik

0660-105 40

aff@vnidrott.rf.se

725-6787

13 24 32-6

ÅNGERMANLANDS

FOTBOLLFÖRBUND
Datum:
2018-09-21

Sven-Erik Forsgren /

Ulrika Lindberg

ANMÄLNINGSBLANKETT INOMHUS
Insändes senast den 15 oktober
till
Ångermanlands Fotbollförbund
mailto:ulrika.lindberg@vnidrott.rf.se
ANMÄLAN TILL
FLICKOR upp till 13 år

POJKAR upp till 13 år

FLICKOR upp till 15 år

POJKAR upp till 15 år

FLICKOR upp till 17 år

POJKAR upp till 17 år

________________________________________________________________
Förening
________________________________________________________________
Kontaktperson för laget
______________________________________
E-post kontaktperson

Mobilnummer

Postadress:

Kansli:

Telefon:

E-post:

Bankgiro:

Plusgiro:

Fabriksgatan 7
891 33 Örnsköldsvik

Idrottens Hus
Örnsköldsvik

0660-105 40

aff@vnidrott.rf.se

725-6787

13 24 32-6

