Inbjudan till Höstens Kommunfotboll Norra
Pojkar och Flickor division 3 - 10
Samtliga lag som deltagit under våren kommer att lottas in i serier under hösten.
Kommunfotbollens arbetsgrupp placerar lagen utifrån resultaten från våren.
Detta innebär att det, för att skapa jämna serier, måste vara resultatrapporterat.
Det är ni föreningar som ansvarar för RESULTATRAPPORTERING, via SMS eller FOGIS .
Lag som deltagit under våren och vill fortsätta i samma division behöver sålunda INTE anmäla sig, se nedan

DEN 13 JUNI SKRIVER VI UT TABELLERNA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR HÖSTENS INDELNING
Se till att ni rapporterat alla matcher fram till dess, spelar ni den 12/6 så rapportera resultatet samma kväll. Att
det finns matcher som har sista speldag efter detta datum vet vi, men de är så få att det knappast påverkar
serieindelningen i stort.

Vilka ska då aktivt anmäla sig till hösten?
-

Nya lag som vill delta.
Lag som gör förändringar, ex. där man delar ett lag till två lag.
Lag som avanmält sig och vill flytta från en division till en annan, ex. från Pojkar div 7 till Pojkar div 8
eller tvärtom.

Vilka ska då aktivt avanmäla sig till hösten?
-

lag som utgår.
Lag som gör förändringar, ex. där man slår samman två lag till ett.
Lag som vill flytta till en annan division, ex. från Pojkar division 7 till Pojkar division 8 eller tvärtom.

Anmälningar gör ni gör ni via föreningens inloggning i Fogis. Manual för anmälan finns på VFF:s hemsida,
Dokumentbanken. Hemsida: www.svenskfotboll.se/vasterbotten
Avanmälningar gör ni via Fogis.
välj [Lag(0)] på startsidan.
klicka sen på ert lag som är anmält till hösten och välj sen fliken tävling.
Kryssa sen på det röda krysset efter erat lag för att avanmäla.
Har ni problem med anmälan kontakta i första hand er förening, därefter VFF, 0910-380 40.

Anmäl flera lag ur en träningsgrupp
Matchen ett utbildningstillfälle – Stor matchtrupp ger lite speltid. Fortsätt att träna i en grupp men anmäl flera
lag till seriespel så alla får mer speltid vid matcherna.

Anmälan senast den 11 juni
Kom nu inte med ändringar den 12:e eller senare, dessa kommer inte att tas med
När serierna lagts ut så uppdaterar ni kontaktuppgifterna i Fogis, detta gör ni på startsidan under fliken [Lag(0)]
Start hösten: Sista speldag omg 1 på hösten kommer att vara:
28 juli
För serier med 8 eller fler omgångar
4 aug
För serier med 7 omgångar
11 aug
Övriga
Har ni frågor kontakta:
Tord Marklund
0910-380 40, alt. 070-201 49 45
tord@vffboll.ac.se

