Inbjudan till seriespel i Futsal
säsongen 2019/2020 för Seniorlag
Nu är det dags att anmäla Dam- och Herrsenior till seriespel i Futsal. Vi kommer fortsätta
med konceptet Dalslands Sparbanks Futsalcup, en sammandragsserie, där vinnarna precis som
tidigare blir Dalslandsmästare.
Anmälan görs till DFFs kansli senast 31 augusti
Läs nedanstående innan ni anmäler era lag.
Viktig information inför Dalslandsserien 2019/2020:
Sista anmälningsdag är 31 augusti till Seriespelet för att vi skall kunna planera upp seriespelet
och ni skall kunna preliminärboka hallar. Spelschemat för herr- och damserierna kommer att
sättas under september månad.
Inledningsvis planerar vi för en serie, men detta kan ändra sig beroende på hur många lag som
anmäler sig och därmed kan eventuellt Dalslands Sparbanks Cup delas upp i två, efter
geografi för att sedan avgöras med ett rakt slutspel med utslagning. Seger i herrserien är
kvalificerande för kval till division 1. Seger i damserien är kvalificerande till spel i SMslutspelet i futsal.
Skulle någon förening vara osäker på sitt deltagande skicka ett mejl till
tobiascoster(at)gmail.com med besked om när beslut kan fattas om deltagande, så kan vi hålla
på anmälningstiden för just det laget. Senast den 5:e september ska ett definitivt besked vara
lämnat. Föreningar som varken anmält sig i tid eller gett ett preliminärt besked kan inte
garanteras plats i Dalslandsserien.
Dalslands Sparbanks Futsalcup, herrar:
2019/2020 - Vi harförhoppningar att skapa två serier med fyra-fem lag i varje, En för norra
och en för södra Dalsland, men inledningsvis planerar vi för en som det var säsongen
2018/2019. Vi tänker oss fyra sammandrag under vintern med dubbelmöten, alltså blir det sex
alternativt åtta matcher per lag under säsongen. Två matcher per lag och sammandragstillfälle
är önskvärt. Blir det två serier tillkommer eventuell semifinal och final. Seriestart preliminärt i
slutet av november – Serieavslutning 9-10 februari. Eventuellt slutspel skall var färdigspelat
24 februari. Seger i herrserien är kvalificerande för kval till division 1.
Dalslands Sparbanks Futsalcup, damer:
2019/2020 - Vi har förhoppningar att vi kan skapa en serie för damerna detta år, då det förra
året inte blev av efter sena avhopp. Vi hoppas att fyra lag vill delta i år och tror att vi i
Dalsland har täckning för det. Vi tänker oss att lägga upp detta på samma sätt som för
herrarna, med fyra sammandrag under vintern med dubbelmöten, alltså blir det sex alternativt
åtta matcher per lag under säsongen. Två matcher per lag och sammandragstillfälle är
önskvärt om det är fem lag i serien. Seriestart i slutet av november – Serieavslutning 9-10
februari. Seger i damserien är kvalificerande till spel i SM-slutspelet i futsal.

Vet någon förening med sig att de har tillgång till hall för att kunna spela/arrangera ett
seriesammandrag under en dag får de gärna informera oss direkt i samband med anmälan.
Ekonomi:
Anmälningsavgift Senior, 1200 kr. Vid sammandrag fördelas domar- och hallkostnader lika
mellan deltagande föreningar. Kiosk och eventuella entre avgift tillfaller arrangerande
förening.
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