Välkomna till

UTMANINGEN 2019
Förutsättningar
I Utmaningen kan föreningslag delta och utmana andra lag.
Respektive lag spelar så många matcher man själv önskar.
Matcherna spelas från mitten av maj till slutet av juni samt under hösten i augusti och
september (eller när lagen enas om att spela sina matcher).

Anmälan ligger öppen fram till mitten av augusti månad.
Inga matcher spelas efter den sista september.
Kostnad: Det medför ingen kostnad att medverka i dessa matcher.
Hemmalaget bekostar planhyra samt domaren.
Utmana: Lagen utmanar fritt ett annat lag i Utmaningen och väljer själva hur många matcher man vill
spela. Lagen kan själva välja hur många gånger man vill möta respektive motståndare.

Så här går det till
Lagen kontaktar själva varandra och enas om när match ska spelas.
När lagen är överens om speldag meddelar hemmalaget ÖFF tid och plats för matchen och matchen
läggs då upp i Fogis.
Detta meddelas via särskilt formulär som finns på ÖFF:s hemsida (under ”Tävlingsfrågor” och
underrubriken ”Elektroniska tävlingsdokument”).
ÖFF lägger upp matchen i Fogis så den även synliggörs på ÖFF:s hemsida (”matcher idag”).
Spelform: Ambitionen är 11-manna, men även 9-manna och 7-manna är okej.
Avbytare: Fritt antal avbytare.
Matchtid: 2 x 30 eller 2 x 45 minuter (lagen enas och väljer själva matchtid).
Domare: Bokas i första hand via den lokala domartillsättaren, men även föreningsdomare kan
godkännas om lagen är överens.
Laguppställning: Tas fram i Fogis av båda lagen och lämnas till domaren före match.
OBS! Då ni ”lånar in” spelare från annan förening så hämtar ni honom/henne via ”kikare 4” i Fogis.
Resultat: Rapporteras in i Fogis antingen av domaren (om han är behörig) annars av hemmalaget.
Spelklarhet, rätt att delta, licensering: Det enda kravet vi har är att spelaren ska vara medlem i en
fotbollsförening men kan delta för annan förening i Utmaningen.
Personen måste således läggas upp i Fogis för att kunna tas med på laguppställningen.
Försäkring: Ingen avgift för lagförsäkring tas ut, innebärande att föreningen själv ansvarar för att
teckna lagförsäkring alternativt att låta spelarens personliga försäkring (hemförsäkring) gälla.
Ingen tabell presenteras, ingen segrare kommer att utses.

