Inbjudan till seriespel och poolspel för barn
och ungdomar 2019
Nu är det möjlig att anmäla lag för serie och poolspel 2019.
Anmälan är öppen och görs via Fogis.
Sista anmälningsdag 1 mars (11v11, 9v9 och 7v7, samt DM).
Sista anmälningsdag 1 april 5v5 (3v3 kommer inom kort).

Svensk fotboll har tagit ett stort steg på vägen för nationella spelformer. 2018 prövade vi i
Västmanland mycket av detta. Denna säsong 2019 kommer dessa att gälla i hela landet.
Det är en del regel ändringar/korrigeringar detta år och jag ber er alla ta del av dessa
genom att följa länken https://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationellaspelformer/sammanfattning-av-spelformerna/ och att delta i de vårmöten som kommer
per spelform.
Dessa förändringar, är en del av den återkoppling som SvFF fick in under förra säsongen,
bland annat från er.
I arbetet med nya spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra
matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet
att röra bollen ofta och ta många beslut har det en positiv påverkan på deras utveckling av
fotbollens färdigheter och deras spelförståelse. Allt detta sammantaget ger en långsiktig
utveckling av spelare och framför allt så kommer detta skapa en större passion för fotboll och
ett livslångt intresse.
Så många som möjligt – Så länge som möjligt – I så bra lärandemiljöer som möjligt, är det vi
och SvFF har som mål.
Mer information om de nya spelformerna finner ni på http://fogis.se/barn-ungdom/nyanationella-spelformer/
Mer om tävlingsbestämmelser och föreskrifter för tävlingarna hittar ni under information för
respektive spelform.
övriga regler hänvisas till ovanstående länk, samt ”spelregler för barn och ungdomsfotboll
2019” (gäller 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9) och ”spelregler för fotboll 2019” (gäller
11 mot 11).

VFF kommer under mars/april att bjuda in till informationsträffar, gällande nya regler som
införs i år och kommer vara uppdelat i flera träffar beroende på spelform. Se mer information
nedan.
För information så är och kan DM vara kvalande för andra tävlingar (nationella, så också
regionala). Med anledning av detta kan DM göras om för vissa tävlingar och spelas i form av
seriespel.
Observera att anmälan till DM sker i samband med Serieanmälan (utom för 13 och 14 år, som
sker i samband med anmälan till fotbollensdag) och spel sker antingen i cup form eller
serieform, med start ungefär samtidigt som serierna.

VFF erbjuder följande spel 2019:
Seriespel/poolspel upp till och med 12 år är alltid utan resultat och tabeller.
Flickor/Pojkar
•
•
•
•
•
•

11 mot 11 (15 till 19 år i fyra klasser), administreras tillsammans med Örebro. Lag
från Södermanland kan delta (anmälan sker till lätt eller svår). Kostnad 1700 kr/lag
9 mot 9 (13 till 14 år i fyra klasser). Kostnad 1500 kr/lag
7 mot 7 (10 till 12 år i fyra klasser). Kostnad 1300 kr/lag
5 mot 5 (8 respektive 9) kostnad 900 kr/lag.
3 mot 3, ej uppdelat mellan pojkar/flickor, åldrar 6 till 7 år.
OBS! mer info om detta kommer.
DM Flickor/Pojkar 13 och 14 år sker under fotbollensdag (separat anmälan). DM för
Flickor/Pojkar 15 och 16 år sker under säsongen.

Spelform 3v3 spel med nät-sarg
•

6-7 år 3v3 poolspel för flickor och pojkar, men ej uppdelat efter kön. Dessa lag kan
vara mixade flick/pojklag, kan vara rena pojklag som möter rena flicklag. Vi planerar
två tillfällen under våren och två tillfällen under hösten.
Mer information om detta kommer.

Seriesammansättning:
Förutsättningar och upplägg kan förändrats och vid seriestart se annorlunda ut mot vad som
presenterats. Mycket beror på antal lag och i vilka klasser dessa lag anmäler sig.

Informationsträffar: (OBS! datum preliminära)
11v11 och 9v9, den 18 mars kl. 18.00 Även diskussion om DM
7v7, den 19 mars kl. 18.00
5v5 och 3v3, den 11 april kl. 18.00
Inbjudan till dessa träffar med mer information kommer.

Anmälan av lagen sker i FOGIS på följande sätt: (kolla med er förening vad som gäller
vid anmälan av lag)
- Se till att ni bytt säsong till 2019.
- Välj fliken "Förening" och Underrubriken "Lag".
- Se till att Könet är rätt samt att Kategori är Rätt. P8-P12 "Barn" och P13-19 "Ungdom" och
Visa.
- Välj "Laget som ska anmälas" genom att klicka på "ny anmälan" på rätt lagnamn. Om laget
inte finns, gör ett Nytt lag.
- Anmäl laget till "Rätt Serie" och fyll i aktuella uppgifter. Spara.
OBS! Om ni inte har Fogis-Inloggning, kontakta er Fogis-Ansvarig i föreningen för att få
inloggning.
Ni som anges som kontaktpersoner för lagen vid anmälan, se till att era kontaktuppgifter
stämmer eller är uppdaterade i fogis.
Ekonomi:
Anmälningsavgiften kommer att faktureras föreningarna efter att anmälningstiden gått ut.

VÄLKOMMEN MED ER FÖRENINGS ANMÄLAN TILL ÅRETS UNGDOMSSERIER!
Västmanlands fotbollförbund
Med vänlig hälsning
Johan Becker
010-476 48 38, becker@vff.se

5 mot 5 (8 till 9 år)
Spelformen omfattar fyra klasser flickor 8 år, pojkar 8 år, flickor 9 år och pojkar 9 år.
Formen för detta sker i poolspel, vilket innebär att lagen delas in i grupper om 4-6 lag till varje pool
den aktuella spelhelgen.
En förening (lag) är värd för ett tillfälle och ansvarar då för bokning av planer, domare, bjuda in de lag
man får tilldelade till detta arrangemang (VFF gör gruppindelning för respektive pool).
Ser till att ordna en sådan bra fotbollsfest som möjligt för de gäster/lag som kommer till sin pool.
Om lag har fler än två lag i klassen, så kan det vara så att ett av lagen placeras i en annan pool än de
två övriga. Vi försöker hålla max två lag från samma förening/lag per pool, då detta skapar
förutsättningar för att spela mot så många andra som möjligt.
Att vara värd är något som föreningen/laget ansöker om till VFF och Johan Becker (becker@vff.se).
I ansökan ska det framgå vilken förening/lag ni är, klass (tävling), samt vilken eller vilka veckor ni är
intresserade av att arrangera poolspel. Vi försöker se till att intresserade föreningar/lag, minst får
arrangera ett poolspel (nedan aktuella spelveckor).
Veckor planerade för poolspel (kan ändras innan lottning)
spelomgångar våren, vecka 20, vecka 22 och vecka 24.
Spelomgångar hösten vecka 36 och vecka 38 (vecka 34 är det fotbollensdag och sker genom separat
anmälan).
Dispenser:
Inom varje klass så tillåts två generella ett års överåriga på planen samtidigt.
Övriga dispenser måste sökas och beviljas av VFF.
Match:
Hemmalaget ansvarar för planbokning, inbjudan till motståndare (dialog om matchtid/dag),
domartillsättning, möjligheten till omklädningsrum, etc.
Speltiden är 3 x 10 min, Bollstorlek nr 3.
Övriga föreskrifter 5 mot 5 följ länken för information
https://fogis.se/PageFiles/40916/5mot5.pdf
Föreskrifter som inte tas upp, hänvisas till Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser (RB) för Västmanland.
Samt spelregler för fotboll inom respektive spelform.
Domare:
Hemmalaget ansvarar för att domare tillsätts.
Domaren bör vara utbildad för spelformen 5 mot 5.
Anmälan görs i fogis.
OBS! Anmälan till poolspelet, avser samtliga spelveckor (vår som höst).
Möjlighet att lägga till lag (eller ta bort lag) finns mellan vår och höst (senast veckan efter
midsommar ska VFF informeras om detta).
Tänk på att i fogis benämns klasserna hur gammal man är, men ni döper lagen efter när de är födda.
Detta är en administrativ fördel, då man i föreningar inte behöver ändra namn varje år på lagen,
samt att historik följer laget så länge det är aktivt. (ex ert lag f10 eller p10, är 9 år och anmäls i en
serie för 9 åringar, men lagnamn är förening P10 eller F10).

7 mot 7 (10 till 12 år)
Spelformen omfattar fyra klasser och dessa har fått sina benämningar utifrån skidbackarnas
gradering, Grön (10 till 11 år), Blå (10 till 11 år), Röd (11 till 12 år) och Svart (11 till 12 år).
Tanken är att man som ett lag med exempelvis grunden 10 år och kanske första gången i 7 mot 7
väljer Grön alternativt Blå, till Röd alternativt Svart där lag övervägande är 12 år och kanske sista året
på 7 mot 7.
Vi delar upp säsongen i vår och höst, vilket gör, att möjligheten att byta klass finns innan lottning för
hösten (normalt sker detta veckan efter midsommar).
Om ni är en stor trupp och anmäler fler lag, kan ni lägga lagen i olika klasser (om ni vill).
Viktigt att tänka på, för spelarens utbildning, är att ni inte har en fast nivå indelning, utan att ni
blandar spelare mellan dessa lag, så att samtliga i truppen har haft alla som lagkamrater under
säsongen.
Dispenser:
Inom varje klass så tillåts två generella ett års överåriga på planen samtidigt.
Övriga dispenser måste sökas och beviljas av VFF.
Säsong: (start och slut veckor varierar, beroende på klass och antal lag i klassen)
Vår, vecka 18 till vecka 25 (vecka 26 kan användas vid behov).
Antal matcher/omgångar vår, 7 till 8 (beroende på klass och antal lag).
Höst, vecka 32 till senast vecka 39.
Antal matcher/omgångar höst, 7 till 8 (beroende på klass och antal lag).
Match:
Hemmalaget ansvarar för planbokning, inbjudan till motståndare (dialog om matchtid/dag),
domartillsättning, möjligheten till omklädningsrum, etc.
Speltiden är 3 x 20 min, Bollstorlek nr 4.
Övriga föreskrifter 7 mot 7 följ länken för information
https://fogis.se/PageFiles/40916/7mot7.pdf
Föreskrifter som inte tas upp, hänvisas till Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser (RB) för Västmanland.
Samt spelregler för fotboll inom respektive spelform.
Domare:
Hemmalaget ansvarar för att domare tillsätts.
Domaren bör vara utbildad för spelformen 7 mot 7.
Anmälan görs i fogis.
Tänk på att i fogis benämns klasserna hur gammal man är, men ni döper lagen efter när de är födda.
Detta är en administrativ fördel, då man i föreningar inte behöver ändra namn varje år på lagen,
samt att historik följer laget så länge det är aktivt. (ex ert lag f08 eller p08, är 11 år och anmäls i en
serie för 11 åringar, men lagnamn är förening P08 eller F08).

9 mot 9 (13 till 14 år)
Spelformen omfattar fyra klasser och dessa har fått sina benämningar utifrån skidbackarnas
gradering, Grön (13 till 14 år), Blå (13 till 14 år), Röd (13 till 14 år) och Svart (13 till 14 år).
Tanken är att man som ett lag med exempelvis grunden 13 år och kanske första gången i 9 mot 9
väljer Grön alternativt Blå, till Röd alternativt Svart där lag övervägande är 14 år och kanske sista året
på 9 mot 9.
Vi delar upp säsongen i vår och höst, vilket gör, att möjligheten att byta klass finns innan lottning för
hösten (normalt sker detta veckan efter midsommar).
Om ni är en stor trupp och anmäler fler lag, kan ni lägga lagen i olika klasser (om ni vill).
Viktigt att tänka på, för spelarens utbildning, är att undvika permanenta nivå indelningar.
Vi ser gärna att ni varierar lagindelningen till matcher, mellan homogena lag (spelare som kommit
lika långt) till heterogena lag (spelare som är olika i sin utveckling).
Dispenser:
Inom varje klass så tillåts två generella ett års överåriga på planen samtidigt.
Övriga dispenser måste sökas och beviljas av VFF.
Säsong: (start och slut veckor varierar, beroende på klass och antal lag i klassen)
Vår, vecka 18 till vecka 25 (vecka 26 kan användas vid behov).
Antal matcher/omgångar vår, 7 till 9 (beroende på klass och antal lag).
Höst, vecka 32 till vecka 39.
Antal matcher/omgångar höst, 7 till 9 (beroende på klass och antal lag).
Match:
Hemmalaget ansvarar för planbokning, inbjudan till motståndare (dialog om matchtid/dag),
domartillsättning, möjligheten till omklädningsrum, etc.
Speltiden är 3 x 25 min
Bollstorlek i klasserna Grön och Blå, storlek 4, samt 7 mot 7 mål
Bollstorlek i klasserna Röd och Svart storlek 5, samt 11 mot 11 mål.
Övriga föreskrifter 9 mot 9 följ länken för information
https://fogis.se/PageFiles/40916/9mot9.pdf
Föreskrifter som inte tas upp, hänvisas till Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser (RB) för Västmanland.
Samt spelregler för fotboll inom respektive spelform.
Domare:
Hemmalaget ansvarar för att domare tillsätts.
Domaren bör vara utbildad för spelformen 9 mot 9.
Anmälan görs i fogis.
Tänk på att i fogis benämns klasserna hur gammal man är, men ni döper lagen efter när de är födda.
Detta är en administrativ fördel, då man i föreningar inte behöver ändra namn varje år på lagen,
samt att historik följer laget så länge det är aktivt. (ex ert lag f06 eller p06, är 13 år och anmäls i en
serie för 13 åringar, men lagnamn är förening P06 eller F06).

11 mot 11 (15 till 19 år)
Spelformen omfattar fyra klasser, Grön (15 till 16 år), Blå (15 till 17 år), Röd (16 till 18 år) och Svart
(17 till 19 år, tidigare juniorserie).
Tanken är att man som ett lag med exempelvis grunden 15 år och kanske första gången i 11 mot 11
väljer Grön alternativt Blå, till Röd alternativt Svart där lag övervägande är 17 år och kanske sista året
som junior.
Vi delar upp säsongen i vår och höst, med upp och nedflyttning mellan klasserna.
Om ni är en stor trupp och anmäler fler lag, kan ni lägga lagen i olika klasser (om ni vill).
Att tänka på med två lag i samma klass, innebär att spelare inte kan representera i båda lagen.
Match:
Hemmalaget ansvarar för planbokning, inbjudan till motståndare (dialog om matchtid/dag),
möjligheten till omklädningsrum, etc.
Speltiden är 2 x 45 min
Bollstorlek 5.
Övriga föreskrifter 11 mot 11 följ länken för information
https://fogis.se/PageFiles/40916/11mot11.pdf
Föreskrifter som inte tas upp, hänvisas till Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser (RB) för Västmanland.
Gemensamma tävlingsföreskrifter för 11 mot 11 VFF/ÖlFF (se nedan).
Samt spelregler för fotboll.
DM pojkar/Flickor 15 och 16 år.
För information så är och kan DM vara kvalande för andra tävlingar (nationella, så också regionala).
Med anledning av detta kan DM göras om för vissa tävlingar och spelas i form av seriespel. Observera
att anmälan till DM sker i samband med Serieanmälan och spel sker antingen i cup form eller
serieform, med start ungefär samtidigt som serierna.
Finaler i respektive klass, spelas första helgen i oktober.
Anmälan görs i fogis (serie och DM)
Tänk på att i fogis benämns klasserna hur gammal man är, men ni döper lagen efter när de är födda.
Detta är en administrativ fördel, då man i föreningar inte behöver ändra namn varje år på lagen,
samt att historik följer laget så länge det är aktivt. (ex ert lag f03 eller p03, är 16 år och anmäls i en
serie för 16 åringar, men lagnamn är förening P03 eller F03).

Gemensamma Tävlingsföreskrifter:
1. Speltider samt Bollstorlek
P15/19 spelar 2x45 min.
F15/19 spelar 2x45 min.
Bollstorlek stl. 5.

2. Dispenshanteringen och antalet.
Inga generella dispenser finns utan alla dispenser ska sökas särskilt och kommer beslutas gemensamt
av båda distriktsförbunden. Ansökningen kan senare även kompletteras om det sker förändringar i
truppen.

3. Domarrapporter/Resultatrapporteringen.
Domarrapporterna görs elektroniskt i Fogis. Resultatrapporteringen ansvarar domarna för om dessa
är uttagna från distriktsförbundet.

4. W.O.
Vid lämnande av w.o. så skrivs resultatet till 3-0 och 3 poäng tilldelas det ej felande laget. Vid
lämnande av 2:a w.o. i samma serie utesluts laget ur serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras,
poäng och målskillnad annulleras. Om w.o. lämnas i sista omgången utesluts laget från serien. Dock
kvarstår lagets resultat i serien, poäng och målskillnad annulleras ej.

5. Avbytare.
7 st. avbytare. Fria byten.

6. Kombinerade Tävlingskategorier.
Gäller endast på lägsta nivån, Lätt/Grön nivå:
Det tillåts att spela 9mot9 om ett lag inte får ihop 11 spelare eller färre till match. Vi första tillfället
gäller en matchändring om inte föreningarna direkt är överens om 9mot9. Vid match 9mot9 flyttas
11mot11-målen fram till målområdeslinjerna. Ska meddelas i god tid före matchstart. Efter 2 sep.
gäller alltid spel 9mot9 (ej matchändring).

7. Matchändringar
300:- i matchändringsavgift.

8. Speldagar
Match helgdag gäller så länge inte berörda föreningarna är överens om vardagsmatch.

9. Spelsäsong
Vår: v. 17-26 – OBS! Sista speldatum är den 1 juli
Höst: v. 32-40

10. Upp- och Nedflyttning
Beslutas senare.

11. Domare och Domararvode
Domare:
Målsättningen är att distriktsförbundets hemmalag tar ut domarna till matcherna.
Beslut kommer före seriestart.
Domararvode:
Enligt respektive distrikt.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser samt SvFF:s
Representationsbestämmelser.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Den gemensamma Tävlingsstyrelsen ÖLFF/VFF äger rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i
dessa tävlingsföreskrifter.

