Manual gällande barnfotboll 8–9 år 2019
Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner angående föreningar som anmäler
lag till 5 mot 5 spel i Knatteligan för åldersgrupperna 8- och 9 år.
OBS Nedanstående datum är ungefärliga.
1. Anmälan av lag kan göras från vecka 6 till den 27 februari.
➢ Lagen anmäls av föreningen eller behörig person i FOGIS.
➢ Om ni har flera lag i en kategori anmäler ni det antal lag ni vill spela med och under
kommentarer skriver ni om och vilka lag som vill spela i samma spelgrupp.
➢ Max 2 lag från en förening kan anmälas till spel i samma spelgrupp.
➢ En kontaktperson med e-postadress måste anmälas till laget.
➢ Skriv i anmälan under kommentarer in information som är bra att veta kring ert lag när
spelindelningen görs (vilka lag som vill spela i samma spelgrupp, många nya spelare, om några
överåriga/underåriga kommer att behöva användas m.m.).
2. Lista på anmälda lag presenteras av Upplands Fotbollförbund den 29 februari
➢ Här finns det möjligheter för föreningen att korrigera felanmälda lag samt att eventuellt
efteranmäla lag.
3. Indelning av lag presenteras av Upplands Fotbollförbund.
➢ Om någon förening vill byta zon/spelgrupp ska föreningen kontakta Chasmine Wahlberg på
Upplands FF.
4. Datum för 5 mot 5 utbildning- och planeringssträff presenteras på Upplands Fotbollförbunds
hemsida så snart de är klara.

- Lag anmälda till Mix kommer att kallas till en träff innan övriga träffar för att ev. kunna korrigera sin
anmälan.
- 8-årslagen kommer att kallas till en träff under vecka 14, 15 och 17.
- 9-årslag kallas inte till någon träff. Men UFF rekommenderar att alla spelgrupper själva arrangerar en
fysisk träff där man planerar och stämmer av inför sina poolspelsarrangemang.
5. Kallelse till respektive träff och upptakt för 8 årslagen presenteras på Upplands Fotbollförbunds
hemsida så snart en träff är färdigplanerad.
Ca 1 vecka innan träffen går en extra kallelse/påminnelse ut via e-post till lagets kontaktperson
anmäld i FOGIS.
6. Poolspelsstart, enligt överenskommelse på Planeringsträffen.
7. Domare
Arrangerande förenings lag har ansvar för att kontakta domaren och i god tid, senast 1 vecka före
match, se till att hen får ta del av spelgruppens spelregler och överenskommelser till poolspelen.
Angående domararvode se hemsidan under fliken för domare och Domararvoden.
8. Övrigt.
Gällande tränings- och verksamhetsrekommendationer se även,
Svenska Fotbollförbundets ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” som beskriver vad all barn- och
ungdomsverksamhet ska stå för och leda till och Svenska Fotbollförbundets ”Spelarutbildningsplan”.

