Linköping 2018-11-13

Till

berörda föreningar, länets domartillsättare samt övriga berörda

ÖFF:s och Danske Banks Damcup 2019
Välkomna till kommande säsongs upplaga av ÖFF:s och Danske Banks Damcup!
Till denna upplaga har totalt 20 lag anmält sitt intresse (samma antal lag som förra säsongen).
Av dessa 20 lag är 2 ”elitlag” (Div 1-lagen Lindö FF och IFK Norrköping FK).
Lindö FF har valt att delta i gruppspelen medan IFK väljer att kliva in direkt i slutspelet.

Förutsättningar
19 lag spelar gruppspel.
Dessa är indelade i 4 grupper (3 grupper med 5 lag och en grupp med 4).
Efter avslutat gruppspel är gruppsegrarna samt de 3 bästa grupptvåorna klara för slutspel (kvartsfinal).

Viktigt att…
… samtliga lag kontrollerar att rätt person är angiven som kontaktperson för ert lag.
… att ni själva byter kontaktperson (om felaktig person nu är angiven eller saknas). Manual bifogas.
… dessa personer har telefonnummer och mailadress angivna och synliggjorda

Viktigt att hemmalaget…
* omgående kontaktar motståndarlag för överenskommelse om tid och plats för match
* bokar plantid hos kommun, förening eller annan planansvarig
* lägger själva in de överenskomna tiderna i Fogis (manual bifogas).
* senast 4 dagar före match kallar domarna (och motståndarna) till match

Matchtiderna ska vara inlagda senast den 20 januari.
Har ni problem att lösa detta själva så hjälper vi er självklart.
Fyll då i det elektroniska dokumentet ”Matchändring seniorfotboll” på ÖFF:s hemsida.
OBS! Vid byte av arena eller matchändring efter den 20/1 ber vi er att fylla i det elektroniska
matchändringsdokumentet som finns på ÖFF:s hemsida, under rubriken ”Tävlingsfrågor”.

OBS! Gällande planering av matcherna
*Om de båda föreningarna ej kan komma överens om speldag så fastställs matchen på det datum som
är angivet som ”sista-speldag” (gäller dock ej de förbundslag som har kolliderande tävlingsmatch)
* Om hemmalaget ej klarar att ordna matchtid/arena så övertar bortalaget ansvaret att ordna matchtid

GRUPPINDELNING (divisionstillhörighet inom parentes)
Grupp A
Borens IK (2)
Boxholms IF (4)
Mantorps FF (4)
Mjölby FC (2)
Motala AIF FK (3)

Grupp B
Eneby BK (2)
Kuddby IF (4)
Lotorps IF (3)
Smedby AIS (2)
Svärtinge SK (2)

Grupp C
Hjulsbro IK (4)
Kimstad GoIF (4)
Lindö FF (1)
Linghems SK (2)
Rimforsa IF (4)

IFK Norrköping (1) går in i turneringen i kvartsfinal.

Grupp D
Linköping Kenty DFF (2)
LiU AIF FK (3)
AC Studenterna (3)
IK Östria Lambohov (4)

SPELDAGAR
Sista speldagar för respektive spelomgång är 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 samt 24/3.

MATCHERNA…
… finns nu upplagda i Fogis och är även synliga på ÖFF:s hemsida.
Spelordningarna bifogas även detta utskick.
OBS! Matcherna ligger upplagda på ”Säsong 2019”, så för att se matcherna i Fogis eller på ÖFF:s
hemsida krävs att ni byter säsong till 2019.

TÄVLINGSFÖRESKRIFTERNA…
…är i skrivande stund inte klara, men kommer att skickas ut i god tid innan gruppspelen inleds.

ÖVRIGT
Danske Banks Damcup är, likt tidigare, kvalificerande till Svenska Cupen.
Utöver Linköpings FC:s plats har vi i Östergötland 2-3 platser till Svenska Cupen.

Ev frågor…
… besvaras av ÖFF:s kansli.
Vi tillönskar samtliga lag ett stort LYCKA TILL!

MVH
Östergötlands Fotbollförbund
Tävlingskommittén

Tjonne Andersson
 010 476 50 61
tjonne.andersson@osterg.rf.se

BIFOGAS: Spelprogram för de 4 grupperna
Manual för byte av kontaktperson
Manual hur man lägger in matchtider i Fogis

