Att planera ett sammandrag
Spelform
5 mot 5 med för spelformen anpassade mål. I de fall sammandraget spelas på 3 planer
kan större mål användas på en plan.
Speltid
Matchtiden är 3*10 min. Antal matcher per sammandrag är 3 om ni inte kommit överens
om 2 innan lottningen för omgången.
Ålder på spelare/dispenser
Rekommenderad ålder är 8-9 år, äldre och yngre spelare kan vara med. I de fall det är
äldre spelare med ansvarar ledaren för att deras spelarnivå är likvärdig med de andra
spelarna, inga dispenser behövs. Det är även ett ledaransvar att de yngre spelarna är
mogna att möta äldre spelare. Det är bättre att vänta ett år med spel än att få negativa
upplevelser som ev gör att spelaren slutar.
Rutin anmälan inför säsongen
Inför varje säsong anmäler föreningen det antal lag de önskar spela sammandrag med i
Fogis. När anmälan gått ut, vanligtvis slutet av januari, sammanställer Barn och
ungdomskommittén alla anmälningar och delar upp föreningarna till de olika
spelplatserna. Föreningar med fler lag spelar alltid tillsammans.
Fördelning spelplatser och arrangörer
Under säsongen spelas 6 sammandrag, dessa spelas på i förväg bestämda helger. Antal
lag som kommer till ett sammandrag varierar mellan 5-10, antal föreningar är oftast
färre då vissa föreningar har anmält mer än ett lag.
När vi fördelar föreningarna till de olika platserna försöker vi se till att få ett varierat
motstånd så man inte hela tiden möter samma föreningar. Alla som anmält sig till att
spela sammandrag skall också arrangera sammandrag, det är inte alltid detta går att
ordna tex om det är 7 föreningar som skall dela på 6 sammandrag, i det fallet kommer en
förening inte att få anordna i just den divisionen, däremot kommer föreningen att få
ordna i en annan division. För de föreningar som spelar i fler sammandrags divisioner
försöker vi fördela sammandragen över vår och höst.
Förberedelse som arrangör
När schemat för säsongen är färdigt mailas detta ut till föreningarna. Kontaktpersonen
för lagen bokar upp antingen lördagen eller söndagen i den helg som de blivit tilldelade
att arrangera sammandraget. Så snart detta är gjort, dock senast veckan innan
spelordningsmötet, mailas uppgifter om division, spelomgång och vilken av dagarna
som föreningen valt att bjuda in till. Sänd mailet till barnochungdom@gmail.com

Till varje sammandrag kommer det några olika föreningar. Antal lag per träff kommer
variera och alla lag kommer inte att möta varandra utan varje lag möter 3 andra lag, alt
2 om laget så önskar, detta har då den gästande föreningen meddelat senast 1 vecka
innan. Arrangerande förening lottar matcherna, behöver du hjälp finns det information
och lathundar på vår hemsida.
Du behöver ha minst 2 planer tillgängliga för spel. Ett sammandrag tar då ca 4,5 timme.
Har föreningen tillgång till 3 planer tar det ca 3 timmar. Tänk på att ge varje lag
möjlighet till återhämtning mellan matcherna. Använder ni 3 planer är det okej att ha 7
mot 7 mål på en av planerna, storleken på planen skall dock vara 5 mot 5.
Du behöver inte sända ut spelschemat innan, men det uppskattas om du gör det, se till
så det finns tillgängligt på ett synligt sätt på arenan. Det kommer ofta många åskådare på
sammandrag och det är bra om alla hittar till ”sina” matcher.
Förutom att boka planerna skall du som kontaktperson också se till så att det finns
domare och gärna någon form av kiosk.
Starta gärna sammandraget med en träff mellan tränare och domare, gå igenom reglerna
så alla har koll. Oftast är det unga domare på sammandrag, få dem att känna sig hemma
och välkomna och stötta dem så att de kan genomföra sin uppgift på ett bra sätt.
Kom ihåg för arrangerande förening
Senast 1 vecka innan sammandraget skall inbjudan sändas ut via mail till gästande
föreningars kontaktperson. Inbjudan skall innehålla spelplats och spelstart.
Kom ihåg för gästande förening
Senast 1 vecka innan sammandraget skall ni meddela kontaktpersonen i arrangerande
förening om ni kommer med fler/färre antal lag än ni anmält från början samt om ni
önskar spela 2 matcher (60 min) istället för de 3 matcher som ni lottas till om ni inte
meddelar något annat.
Bekräfta att du fått inbjudan så arrangerande förening vet att du kommer.

Hjälp att välja rätt division inför säsongen 2019
Sammandragen kommer att spelas vecka 19, 21, 23, 34, 36 och 38. Enligt de nya
spelformerna spelas sammandrag i form av matcher 3*10 min. Varje lag spelar 2-4
matcher per gång. Tänk på att anmäla rätt antal lag så att alla får speltid.
Minst en ledare skall delta på spelordningsmötet den 16 mars 2019 (12:30-14:30 för
sammandragsgrupperna) Folkets hus Uddevalla.
Sammandrag
5 mot 5 mål, bollstorlek 3 och planmått 30 m*20 m. Speltid 3*10 min antal matcher 2-4
per sammandrag.
I sammandrag behöv inga dispenser utan det är ledaren som ansvarar för att spelaren är
lämplig för spelformen. Det är viktigt att ni informerar motståndana om ni har med
överåriga.

Flickor
Div 9 - 5 mot 5 max 9 år
Denna division är lämplig för er som
• Spelat 5 mot 5 tidigare år.
• Ligger långt fram i spelarutbildning.
• Ofta lånar ut spelare till 7 mot 7
Div 10 - 5 mot 5 max 9 år
Denna division är lämplig för er som
• Inte spelat 5 mot 5 tidigare år.
• Saknar matchvana

Pojkar
Div 10 - 5 mot 5 max 9 år
Denna division är lämplig för er som
• Spelat 5 mot 5 tidigare år.
• Ligger långt fram i spelarutbildning.
• Ofta lånar ut spelare till 7 mot 7
Div 11 - 5 mot 5 max 9 år
Denna division är lämplig för er som
• Inte spelat 5 mot 5 tidigare år.
• Saknar matchvana

