INBJUDAN TILL

NWT CUP P13
DM 2016 Pojkar 13 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande
i 2019 års DM-tävling för pojkar 13 år – födda 2006 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

9 mot 9
Speltid: 3 x 25 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
Semifinal:
26 juni
Final:
11 augusti i Säffle
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

INBJUDAN TILL

NWT CUP P14
DM 2019 Pojkar 14 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande i 2019
års DM-tävling för pojkar 14 år – födda 2005 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

9 mot 9
Speltid: 3 x 25 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
26 juni
Semifinal:
11 augusti i Säffle
Final:
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

INBJUDAN TILL

NWT CUP P15
DM 2019 Pojkar 15 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande
i 2019 års DM-tävling för pojkar 15 år – födda 2004 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

11 mot 11
Speltid: 2 x 40 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
Semifinal:
26 juni
Final:
11 augusti i Säffle
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

INBJUDAN TILL

NWT CUP F13
DM 2019 Flickor 13 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande
i 2019 års DM-tävling för flickor 13 år – födda 2006 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

9 mot 9
Speltid: 3 x 25 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
Semifinal:
26 juni
Final:
11 augusti i Säffle
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

INBJUDAN TILL

NWT CUP F14
DM 2019 Flickor 14 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande
i 2019 års DM-tävling för flickor 14 år – födda 2005 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

9 mot 9
Speltid: 3 x 25 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
Semifinal:
26 juni
Final:
11 augusti i Säffle
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

INBJUDAN TILL

NWT CUP F15
DM 2019 Flickor 15 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande
i 2019 års DM-tävling för flickor 15 år – födda 2004 och senare.
- Kombinerade lag får delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod:

11 mot 11
Speltid: 2 x 40 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje match
skall avgöras. Det innebär förlängning 2 x 10 minuter om
oavgjort resultat föreligger vid full tid.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

Sista speldag:

Sextondelsfinal: 1 maj
Åttondelsfinal: 15 maj
Kvartsfinal:
29 maj
Semifinal:
26 juni
Final:
11 augusti i Säffle
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:

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

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara
gjord senast den 15 mars 2019!
Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

