INBJUDAN TILL

HALLVÄRMLÄNDSKAN 2018-2019
7 mot 7 inomhusserie för herr- och damseniorer
VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

VFF bjuder in föreningar inom distriktet till seriespel i Hallvärmländskan.
För att genomföra tävlingen krävs att minst 8 lag är anmälda till dam- respektive
herrserien. Max antal lag är satt till 16, först till kvarn gäller…
Seriespelet genomförs som tidigare i form av sammandragningar.
Matcherna kommer att spelas på konstgräs. mestadels i Kristinehamn Arena,
men även Karlstad Airdome och Stora Halla blir spelplatser.
VFF bokar halltider.
Speldatum herrar och damer:
Varje grupp spelar två grundomgångar samt finalspel (25-27 januari i
Kristinehamn Arena).
Herrarna spelar i Karlstad Airdome den 8/12 och i Stora Halla 12-13/1.
Damerna spelar i Kristinehamn Arena den 14-16/12 och 18-20/1.
OBS: Datum och spelplatser ovan är preliminära. Beroende på antalet anmälda
lag kan det behöva justeras, så de exaktadetaljerna bestäms efter anmälningstidens utgång.
Antal spelare: 6 + målvakt. Fritt antal avbytare.
Speltid: 1 x 25 minuter.
Domarkostnad: Fördelas lika mellan deltagande lag. Denna faktureras i
efterhand av VFF.
Hallhyra: VFF står för hallhyran.
Övrigt: Endast spelklara spelare får delta.
Farmarklubbsavtal eller ”utlåningsavtal dubbel bosättning” gäller inte i
Hallvärmländskan.
Efter anmälningstidens utgång översänder vi gruppindelning.

Anmälan skall ske i FOGIS och vara gjord
senast den 4 november 2018!
Eftersom antalet platser är begränsat, så gäller ”först till kvarn”.
ADRESS
BOX 10
651 02 KARLSTAD
BESÖKSADRESS
INDUSTRIGATAN 1
652 21 KARLSTAD
TELEFON
054-770 71 00
BANKGIRO
413-1405
ORG.NUMMER
873200-3481
E-POST
kansli@varmlandsff.se
HEMSIDA
www.varmlandsff.se

Vid överbokning går alltid förstalagen före andralagen.
Vid överbokning upprättas också en reservlista, efter anmälningsdatum.
Om behovet finns vid anmälningstidens utgång, undersöks
möjligheten att utöka deltagarantalet.
OBS: Anmälan ska göras i säsongen 2019 i FOGIS!
Anmälningsavgiften 2200 kr per lag kommer att faktureras anmäld förening.
Elektronisk matchrapport gäller i Hallvärmländskan 2018-2019, vilket innebär
att ni hämtar er spelartrupp i FOGIS.
Upplysningar:

Keith Öhman, VFF:s kansli, 054-770 71 04
E-post: keith.ohman@varmlandsff.se

