Karlstad 2019-01-19
INBJUDAN

UNGDOMSSERIER 2019
FLICKOR OCH POJKAR 8-18 ÅR

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till ungdomsserier 8-18 år
säsongen 2019 (11 mot 11, 9 mot 9, 7 mot 7 och 5 mot 5).
Enligt följande:
11 mot 11
F16-18 div. 1 och div. 2
F15 div. 1 och div. 2

11 mot 11
P17-18 div. 1 och div. 2
P16 div. 1 och div. 2
P15 div. 1 och div. 2

= pojkar 2001-02
= pojkar 2003
= pojkar 2004

= flickor 2005
= flickor 2006

9 mot 9
P14 div. 1 och div. 2
P13

= pojkar 2005
= pojkar 2006

7 mot 7
F12
F11
F10

= flickor 2007
= flickor 2008
= flickor 2009

7 mot 7
P12
P11
P10

= pojkar 2007
= pojkar 2008
= pojkar 2009

5 mot 5 (poolspel)
F9
F8

= flickor 2010
= flickor 2011

5 mot 5 (poolspel)
P9
P8

= pojkar 2010
= pojkar 2011

9 mot 9
F14 div. 1 och div. 2
F13

= flickor 2001-03
= flickor 2004

Åldern för de olika serierna är maxålder, spelare som är yngre än maxåldern får
naturligtvis delta i äldre lag utan Värmlands Fotbollförbund medgivande.

Anmälningstid:
F16-18 år och P17-18 år ska vara anmält senast 2019-02-17
13-16 år ska vara anmält senast 2019-03-01
8-12 år ska vara anmält senast 2019-03-15
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Anmälningsavgifter:
11 mot 11:
1 200 kr/lag
9 mot 9:
1 000 kr/lag
7 mot 7:
1 000 kr/lag
5 mot 5:
750 kr/lag
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Anmäla lag
Anmälan till seriespel för flickor/pojkar 8-18 år 2019 gör ni i FOGIS via
föreningsinloggningen.
OBS: För serier 14 år och uppåt ska det i FOGIS väljas svårighetsgrad, div. 1
eller div. 2, så vi vet vilken division ni önskar spela i under 2019.
I övriga serier behövs inte detta.
Val av division fungerar som en vägledning när serierna delas in.
Om det är för få anmälda i en grupp/division eller om det finna andra skäl till
att göra en geografisk indelning i åldersgruppen, förbehåller sig Tävlingskommittén rätten att göra detta.
Det kan också bli aktuellt med en geografisk indelning på våren följt av
omlottning och indelning i två divisioner på hösten.
Kombinerade lag
Ansökan om kombinerade lag ska skickas in till VFF i samband med att ni
anmäler lag till serie. Blankett för detta finns i Dokumentbanken på hemsidan.
Serieförslag
Efter anmälningstidens utgång, skickas ett serieförslag ut där ni har 7 dagar på er
att komma in med yttrande om Er serie, innan Tävlingskommittén fastställer
serierna och lottning sker.
Fastställande av spelordning
I åldrarna 13-18 år lägger föreningen själva in sina överenskomna matchtider i
FOGIS.
I serier för F/P 10-12 år görs tiderna upp via mejl eller telefon mellan lagen och
meddelas Värmlands Fotbollförbunds kansli som lägger in dessa i FOGIS.
I F/P 8-9 år lägger Värmlands Fotbollförbund förslag till speldag och tilldelar
poolspelet arrangör, 6-7 poolspel/grupp. Om något datum inte skulle passa kan
man byta med annan arrangör i gruppen, det finns även viss luft i programmet
för att möjliggöra byte av helg. Grupperna i poolspelet kommer att delas in
geografiskt för att göra resorna så korta som möjligt.
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Åldersdispenser
Enligt beslut på Fotbollstinget gäller säsongen 2019, att möjlighet finns för tre
generella dispenser per lag. Max ett år för gamla.
De föreningar som vill använda sig av denna möjlighet meddelar detta via
VFF:s blankett.
För 5 mot 5 behöver inga dispenser sökas. Om lag behöver ha överårig med, max
ett år för gammal, gör man upp det med motståndarlaget.
Dispensregler och dispensmeddelandeblankett finns i Dokumentbanken på
hemsidan.
Upplysningar
Värmlands Fotbollförbunds kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04
Välkomna med er anmälan!
Med vänlig hälsning
Tävlingskommittén, Värmlands Fotbollförbund

