5 mot 5 fotboll
Flickor och pojkar födda
2010 & 2011
Mindre boll, Mindre plan, Mindre målburar och
Mycket mera glädje…
En satsning på barnidrotten

2019
Laganmälan 850: Anmälan kan göras i FOGIS från vecka 6 den 4 februari
Sista anmälningsdag är i vecka 9 den 27 februari
För mer information se manual gällande barnfotboll 8–9 år 2019 och Tävlingsföreskrifter för barn 8–9 år 2019.
Kontakta Chasmine Wahlberg chasmine@upplandsff.se 018-430 60 76

5 mot 5 spel i Knatteligans innebär att spelgrupperna själva planerar hur deras arrangemangen ska se
ut. Grupperna kan därmed ha olika upplägg, precis som alla lag och klubbar har olika förutsättningar.
Meningen är att alla lag ska kunna delta i Knatteligan på sina villkor, allt för barnens bästa.

Gällande anmälan
• Anmälan kan göras till följande kategorier:
– flickor 8- eller 9 år
– pojkar 8- eller 9 år
– flick/pojk mixgrupp 8- eller 9 år
– Knatteligan special flick/pojk-åldersblandad grupp.
•

Nytt för i år när ni anmäler flera flick eller pojklag i samma åldersklass.
–
–
–

•

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.
Föreningar med flera lag från samma ålderskull som vill spela i olika spelgrupper
måste ha minst 1 representant/spelgrupp på träffen.

Upplands Fotbollförbunds styrelse har bestämt att 9-årslag ej ska kallas till någon
planeringsträff!

•

Planeringsträffar för 8-åringar är under v. 14, 15 och 17 och kommer att vara en veckodag
ca 18:30-22.30.
Att alla lags representanter på planeringsträffen får material att arbeta med och arbetar själva
fram sin spelgrupps utformning.
För att kunna planera hur poolspelen ska arrangeras behöver lagens representant få med sig
följande uppgifter från sin förening:
– Antal planer med 5 mot 5 mål, under hur lång tid man kan arrangera ett
poolspel (gärna tid och datum eller tex 6 timmar vår eller höst) och
parkeringsmöjligheter. Dessa uppgifter behövs för att veta hur många lag de
kan bjuda in till sitt poolspel.
Det är det av yttersta vikt att alla lag skickar 2 tränare (med fördel en utbildad) och att 1 av dessa är
den som leder laget under match.

•

Kallelse kommer att skickas senast 1 vecka före träffen via e-post och kommer även
att ligga på Upplands FF hemsidan.
http://uppland.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/barn-ungdom/knatteligan/

•

Eftersom det är föreningen själv som ska ändra/uppdatera uppgifter i FOGIS, är det
viktigt att informera ledare om att de ska meddela sitt föreningskansli om uppgifter
kring laget behöver uppdateras!

•

Mycket viktigt att ni endast anmäler kontaktpersoner med E-postadress annars kommer
laget missa all information och e-postutskick gällande Knatteligan.

För mer information se manual gällande barnfotboll 8–9 år 2019 och Tävlingsföreskrifter för barn 8–9 år 2019.
Kontakta Chasmine Wahlberg chasmine@upplandsff.se 018-430 60 76

