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TÄVLINGSANMÄLNINGAR
Anmälningsdatum & Tävlingsavgifter
Seriespelet 2019
DM 2019

DESSA LAG MÅSTE BEKRÄFTA DELTAGANDE
Samtliga lag som deltog i seriespel 2018 ligger inne i den serie som de ska tillhöra. Undantaget är lag som
uteslutits eller dragit sig ur, dessa måste nyanmälas, se nedan.
Ni måste bekräfta att ni ska delta eller avanmäla er, detta gör ni genom att:
• Logga in i Fogis
• Klicka på fliken ”Lag(x)” (x anger antal lag ni har föreslagna)
• Klicka på den gröna bocken för att anmäla eller det röda krysset för att avanmäla.

DESSA LAG MÅSTE NYANMÄLA LAG
Nya lag i seriespel, Lag som uteslutits eller utgått ur seriespel 2018, Deltagande i DM (såväl senior som
junior, pojk- och flicktävling), lag i div1 eller 2 herr/damjunior
Anmälning av detta gör ni genom att:
• Logga in i fogis
• Klicka på fliken ”Förening” sedan ”Lag”
• Ni hittar då till höger om respektive lag ”Ny anmälan”, klicka på det.
• Välj den tävlingskategori ni ska anmäla laget i. (ex herrar DM)
• Lägg in kontaktperson.

ANMÄLNINGSTID
Se sidan 2
OBS .
Anmälan inkommen efter sista anmälningsdag innebär att startavgiften i tävlingen höjs till 1.5 x ordinarie
avgift om föreningen tillåts delta.
Föreslaget lag till lägsta division tillåts ej att anmäla laget efter sista anmälningsdag.
Förening som kvarstår med anmälan fram till sista anmälningsdag, har förbundit sig att erlägga
tävlingsavgiften för den serie man är anmäld till.
Drar man sig ur efter det att serieindelning fastställts debiteras föreningen 2 000 kr
Drar man sig ur efter det att spelordning fastställts debiteras man 5 000 kr
För damer div 2 gäller speciella förutsättningar, dessa meddelas i föreskrifterna för den tävlingen.
I samtliga serier/DM/cuper gäller digital matchrapportering.
I de fall en till matchen via fogis tillsatt domare dömt matchen är domaren ansvarig för
matchrapporteringen om inget annat föreskrivs i Tävlingsbestämmelserna.
I serierna gällande division 1 och 2 junior (åldrar 15 – 19 år) gäller divisionsspelets regler om behörighet
att delta i fler divisioner.
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ANMÄLAN SENAST 2018-12-31
DM FOTBOLL
Herrar, Damer

930 KR

ANMÄLAN SENAST 2019-01-20 (Ej damer div 2 eller 7-manna senior)
SERIER
Herrar div 4
Herrar div 5
Herrar div 6
VFF 7-7 Herr
Sista anmdag 15/3

2 280 KR
1 960 KR
1 680 KR
1 300 KR

Damer div 2
Damer div 3
Damer div 4
VFF 7-7 Dam

4 000 KR
1 960 KR
1 680 KR
1 300 KR

Sista anmdag 1/11

Sista anmdag 15/3

ANMÄLAN SENAST 2019-02-28
DM
Juniorer DM
Pojkar, Flickor DM

(födda 2000-senare) *
(födda 2003-senare) **

SERIER
Division 1 Herrjunior
Division 2 Herrjunior
Division 1 Damjunior
Division 2 Damjunior

(Rekommenderad ålder) ***
(Rekommenderad ålder) ***
(Rekommenderad ålder) ***
(Rekommenderad ålder) ***

630 KR
420 KR

1 070 KR
1 070 KR
1 070 KR
1 070 KR

Med överåriga menas spelare som är äldre än anvisad ålder och tillåts delta.
Med dispensspelare menas namngiven spelare som via ansökan tillåts delta trots att denne ej till följd av
ålder, registrering, speltermin eller kön är behörig att delta.
*
**
***

Inga överåriga tillåts delta.
Inga överåriga eller dispensspelare tillåts delta.
Division 1, Rekommenderad ålder 17-19 år
Division 2, Rekommenderad ålder 15-16 år
Fritt antal överåriga (äldre än 19 år) utan åldersbegränsning i Div 1 Damjunior
Max fem (5) överåriga (äldre än 19 år) utan åldersbegränsning i Div 1 Herrjunior
I divisionsspel får spelare äldre än 19 år ej delta i Division 2 eller lägre
Med ålder avses den ålder spelaren fyller säsongens innevarande år

Avgifterna faktureras och skall vara betalda senast förfallodatum.
Utebliven betalning kan efter beslut i Västerbottens Fotbollförbunds Tävlingskommitté leda till uteslutning
ur tävlingen då anmälan är komplett först efter erlagd avgift.
VFF 7-7 SENIOR
Sista anmälningsdag är den 15 mars.
Mer info om denna serie skickas separat senare.
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DISTRIKTSSERIER HERRAR, (Sista anm. dag 2019-01-20)
Div 4 Västerbotten
norra, södra
Serierna utgör gemensamma kvalificeringsgrupper bestående av 24 lag. Sammanställs till två serier med
hänsyn tagen till lagens geografiska placering. Innebär att överflyttningar mellan serierna kan ske från ett år
till ett annat.
Segrande lag flyttas upp till div 3 och Norra tvåan kvalar mot Norrbotten samt 9 placerat lag i div 3 NN,
Södra tvåan kvalar mot Ångermanland, Jämtland/Härjedalen samt 9 placerat lag i div 3 MN förutom det år
VFF endast har en uppgång. Då spelas kval mellan seriesegrande lag om en plats till div 3, förlorande kvallag
deltar i kvalet till div 3 mot 9 placerade laget i div 3 Norra Norrland samt Norrbottens två tvåor i div 4.
Div 5 Västerbotten
norra, södra
Serierna utgör gemensamma kvalificeringsgrupper bestående av 20 lag. Sammanställs till två serier med
hänsyn tagen till lagens geografiska placering. Innebär att överflyttningar mellan serierna kan ske från ett år
till ett annat.
Seriesegrarna är kvalificerade för spel i div 4. Tvåorna kvalar om en plats till div 4.
Om ingen div 6 genomförs kan div 5 delas upp i tre geografiska seriegrupper där segrande lag är kvalificerat
för div 4 kommande säsong.
Gemensamt för serierna i div 4 och 5 är att det nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst ett (1). Här är
distriktet beroende av hur många ”västerbottenslag” som nedflyttas från förbundsserierna.
Div 6 Västerbotten
Serien eller, vid fler än en, serierna utgör gemensamma kvalificeringsgrupper. Sammanställs med hänsyn
tagen till lagens geografiska placering. Innebär att överflyttningar mellan serierna kan ske från ett år till ett
annat.
Tre lag uppflyttas till div 5.

DIV 2 DAMER (Sista anm. dag 2018-11-15) samt DISTRIKTSSERIER DAMER, (Sista anm. dag 2019-01-20)
Div 2 Norra Norrland Syd (NNS) (Administreras av VFF men ägs gemensamt av alla sju norrlandsdistrikt)
Div 2 består av 40 lag fördelat på fyra seriegrupper. Ett lag ur varje seriegrupp uppflyttas till div 1.
Beslut om serieindelning fattas av Norrlandsdistrikten samt klubbas av resp SDF.
Div 3 Västerbotten
Div 3 består av 10 lag.
Segrande lag uppflyttas till div 2.
Om ingen div 4 genomförs kan div 3 delas upp i två geografiska seriegrupper där segrande lag möts i kval
till div 2.
Gemensamt för serierna i div 2 och 3 är att det nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst ett (1). Här är
distriktet beroende av hur nedflyttningar sker från serierna ovan den egna.
Div 4 Västerbotten
Serien eller, vid fler än en, serierna utgör gemensamma kvalificeringsgrupper. Sammanställs med hänsyn
tagen till lagens geografiska placering. Innebär att överflyttningar mellan serierna kan ske från ett år till ett
annat.
Ett lag uppflyttas till div 3.
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Divisionsspelet 15-19 år, se nedan
Serierna benämns med Division 1 eller 2 för respektive dam och herr.
Division 1 junior rekommenderad ålder 17-19 år
Serierna sammanställs till grupper med hänsyn tagen till lagens geografiska placering. Detta kan innebära
att om antalet anmälda endast möjliggör en seriegrupp så spelas den över hela distriktet.
I dam = Fritt antal överåriga
I herr = Max fem (5) st överåriga
Division 2 junior rekommenderad ålder 15-16 år
Serierna sammanställs till grupper med hänsyn tagen till lagens geografiska placering. Detta kan innebära
att om antalet anmälda endast möjliggör en seriegrupp så spelas den över hela distriktet.
Inga spelare 20 år eller äldre får delta.
I ovanstående serier tillämpas resefördelning, enligt norm (skattefria delen x 4) kr per mil
Ev resefördelning gällande damer div 2 föreslås av Div 2 damernas arbetsgrupp och fastslås av repskapet.
Minst 14 matcher och max trippelmöten i distriktets seriespel i seriepyramiden samt i divisionsspelets
division 1 och 2, observera att detta vid 7 anmälda lag blir 21 omgångar – 18 matcher och att endast fem
lag ej kan bilda en seriegrupp.
Beslut som kan beröra antal serier, grupper samt upp- och nedflyttning klubbas på Representantskapet i
februari 2019
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SENIOR DM 2019 FÖR DAMER OCH HERRAR, (Sista anm. dag 2018-12-31)
GRUPPSPEL för damer div 2, 3 och 4, herrar div 4, 5 och 6.
Vi särskilda fall samt efter ansökan från föreningen kan lag från förbundsserien delta i gruppspelet.
Grupper med tre-fyra lag i varje grupp = 2-3 matcher/lag under april med lag från olika serier.
Gruppsegrarna går vidare. Spelprogrammet klart i JANUARI, så att lagen kan använda dessa matcher som
träningsmatcher. Observera att endast ETT lag per förening till respektive DM kan anmälas.
Föreningar som ingått farmarklubbssamarbete får delta i DM med ”egna” spelare, dvs spelare registrerade i
föreningen.
SLUTSPEL lagen från förbundsserierna (damer div 1 och högre / herrar div 3 och högre) lottas in mot lagen
som kvalificerat sig vidare från gruppspelet. Lag från lägre division har hemmamatch i slutspelet.
Fasta speldagar på vardag kommer att sättas, dessa gäller om ingen annan överenskommelse skett.
FINAL HERR OCH DAM KOMMER ATT SPELAS I APRIL 2020
OBS!
Spelas match i Slutspel efter utsatt sista speldag får vinnande lag bortamatch i nästa omgång oavsett
divisionstillhörighet.
DM är distriktets kvalificerande tävling till Svenska Cupen. Antal platser som distriktet tilldelats meddelas
senare. Tilldelas distriktet 2 platser räknas lagen i final som kvalificerade. Tilldelas distriktet 3 platser
tillsätts tredje platsen utifrån ranking mellan förlorande semifinallag gällande högsta
serietillhörighet/placering från senast färdigspelade seriespel innan anmälan skall ske.
Tilldelas distriktet 4 platser räknas lagen i semifinal som kvalificerade, ytterligare platser tillsätts utifrån
ranking mellan förlorande kvartsfinallag enligt ovan osv.
OBS. Amatörlån eller ”proffslån” kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar, detta inkluderar DM.
JUNIOR DM HERRAR OCH DAMER, (Sista anm. dag 2019-02-28)
Spelas i form av utslagstävling.
POJK OCH FLICK DM (Sista anm. dag 2019-02-28)
Spelas i form av utslagstävling.
ÅLDER

Juniorer herrar - damer födda 2000 och senare
Pojkar - flickor födda 2003 och senare.
INGA ÖVERÅRIGA ELLER DISPENSER FÅR DELTA

OBS! I samtliga DM gäller att minst fyra lag finns anmälda för att tävlingen skall genomföras.
OBS!
I samtliga tävlingar står hemmalagets förening för eventuella matchkostnader om inget annat anges
I samtliga DM-finaler skall tre domare, (HD samt AD1 och AD2) döma matchen. VFF står för domararvodet.
MISSA INTE!
24 februari

VFF:s Repskap

Umeå

Kallelse till övriga träffar med ungdomslagen i Norra, Södra och Västra mejlas till den adress som
föreningen angivit i Fogis.
Större föreningsutskick likt detta listas även på hemsidan under länken ”Utskick till föreningar”
www.svenskfotboll.se/vasterbotten

