SERIER
ÖFF inbjuder till nedan angivna anmälningskategorier, anmälan görs i fogis.
▪ På Nivå 1 spelas 5 mot 5 i sammandragsform.
Följande serier finns:
o Pojkar 8 år
o Flickor 8 år
o Pojkar 9 år
o Flickor 9 år
▪

På Nivå 2 spelas 7 mot 7 i serieform.
Följande serier finns:
o Pojkar 10 år
o Flickor 10 år
o Pojkar 11 år
o Flickor 11 år
o Pojkar 12 år
o Flickor 12 år
I samband med serieanmälan uppges önskad nivå på motstånd under
rubriken ”kommentar” i Fogis, välj mellan lätt och medel. Ange även
åldersstruktur på laget. Klubbar som anmäler flera lag i samma åldersklass
bör anmäla båda lagen till samma kategori för att säkerställa att lagen inte
nivågrupperas. Anmäl er till den nivå där ni tror att ni kan få spela så jämna
matcher som möjligt. Utgå från fjolårets matchprestationer i denna värdering.
Åldersdispenser för respektive serie är 2 st dispenser för spelare som är ett år
äldre.

▪

På Nivå 3 spelas 9 mot 9 och 11 mot 11 i serieform.
Följande serier finns:
o Pojkar 13 år, 9 mot 9
o Flickor 13 år, 9 mot 9
o Pojkar 14 år, 9 mot 9
o Flickor 14 år, 9 mot 9
o Pojkar 15 år, 9 mot 9
o Flickor 15 år, 9 mot 9
o Pojkar 15 år, 11 mot 11
o Flickor 15 år, 11 mot 11
I samband med serieanmälan uppges önskad nivå på motstånd under
rubriken ”kommentar” i Fogis. Välj mellan lätt, medel och svår. Ange även
åldersstruktur på laget. Klubbar som anmäler flera lag i samma åldersklass
bör anmäla båda lagen till samma kategori för att säkerställa att lagen inte
nivågrupperas. Anmäl er till den nivå där ni tror att ni kan få spela så jämna
matcher som möjligt. Utgå från fjolårets matchprestationer i denna värdering.
Åldersdispenser för respektive serie är 3 st dispenser för spelare som är ett år
äldre.

▪

På Nivå 4 spelas 11 mot 11 i serieform.
Följandeseriekategorier finns:
o Pojkar 16-19 år lätt/medel
lätt/medel

o Pojkar 16-19 år svår
o
o

Flickor 16-19 år lätt/Medel
Flickor 16-19 år Svår

I samband med serieanmälan uppges önskad nivå på motstånd under rubriken
”kommentar” i Fogis för 16-19 år lätt/medel finns kategorierna: lätt och medel.
Uppge även åldersstruktur på laget. Anmäl er till den nivå där ni tror att ni kan
få spela så jämna matcher som möjligt. Utgå från fjolårets matchprestationer i
denna värdering.
Lätt, avses för 16-års lag som önskar möta övriga 16 års lag samt mindre bra 1719-års lag, här tillåts inga åldersdispenser över 19 år.

Medel, avses medel bra 17-19-års lag och bra 16-års lag, här tillåts inga
åldersdispenser över 19 år.
Svår, avses för de bästa 17-19-års lagen, här tillåts 3 generella dispenser med fri
ålder.

▪
▪

Motionsserie – Play for fun 13-19 år, 9 mot 9 i serieform med färre matcher. För lag
som vill träna enstaka pass i veckan och spela match ibland, eller som
komplent för lag som har ”för många” spelare för ett lag.
Följande serier finns:
Pojkar 13-19 år
Flickor 13-19 år

REPRESENTANTSKAPSMÖTE UNGDOM 29 FEBRUARI
▪ Representantskapsmöte för Nivå 2-4 arrangeras 29 februari på Östgötaporten
i samband med ”Avspark Östgöta” för föreningens ungdomsansvariga och
föreningsledare. Inbjudan skickas ut senare.
▪ Representantskapsmöten för Nivå 1 sker för lag anmälda till sammandrag
under april.
DM I FOTBOLL
▪ Anmälan sker i Fogis senast 10 feb.
▪ Ange spelklass vid anmälan av lagnamn tex ”Boll FK F15”.
▪ DM i klasserna P/F15 år, P/F17 år och P/F19 år.
▪ Inga åldersdispenser är tillåtna i DM.
▪ Varje förening äger rätt att delta med ett lag per åldersgrupp.
▪ Kombinerade lag tillåts under förutsättning att de deltar i ÖFF: s serier för den
aktuella säsongen.
▪ Alla åldrar spelar gruppspel innan seriestart, fri lottning till grupperna 4-5 lags
grupper.
▪ Kvarts-, semi- och final spelas under seriens gång.
▪ Speltider och bollstorlek följer TB kapitel 2 paragraf 4 och 5.
▪ DM spelas under tidsperioden mars-augusti.
▪ Vid oavgjort resultat efter ordinarie tid i slutspelsmatcher tillgrips 2 x 10
minuters förlängning och därefter straffar (5 straffar var och sedan
utslagsstraffar).
▪ Alla klasser spelar DM finalerna på gemensam dag och plats, söndagen den
30 augusti på Vifolkavallen med Mjölby AI FF som medarrangör.
FORMULÄR
▪ Följande formulär finns på ÖFF’s hemsida:
o Ansökan om kombinerade lag
o Anmälan av föreningens Ungdomsansvarig
FÖRUTSÄTTNINGAR
▪ Respektive spel form (tex 7 mot 7) har egna regelhäften som finns på ÖFFs
hemsida.
▪ Dokumentet ”Förutsättningar för östgötsk barn- och ungdomsfotboll” (FÖBU)
innehåller komplett information om tävlingsbestämmelser, representationsbestämmelser och spelregler. Ni hittar dokumentet på ÖFF:s hemsida.
▪ Det är varje föreningsledares skyldighet att känna till innehåller i FÖBU samt
Spelregler för respektive spelform.

▪

▪

Följande regler gäller för spel med kombinerade lag enligt FÖBU:
o Beviljad ansökan avser endast kommande/innevarande säsong
innebärande att ny ansökan inlämnas för varje nytt spelår.
o ÖFF kan dessutom bevilja föreningar rätten att deltaga med kombinerat
lag i cuper, som administreras eller sanktioneras av ÖFF. Ansökan
därom skall vara ÖFF tillhanda senast 14 dagar före tävlingsstart.
o Syftet med kombinerade lag är att ”sätta spelaren i centrum” och att
hjälpa föreningar som inte klarar att bemanna lag inom egen förening.
Följande regler gäller för dispenser enligt FÖBU:
o På nivå 1 gör ledarna internt upp om dispenser på
representantskapsmötet för aktuell serie. För överårig spelare i enskild
match får ledarna komma överens innan match. Laget som vill ha med
överårig spelare ska då kontakta det andra laget innan match.
o På nivå 2 gäller 2 generella dispenser för spelare som är ett år äldre än
seriens åldersgräns. Om något lag behöver fler dispenser lämnas en
Dispensansökan till ÖFF vid samband med serieanmälan.
o På nivå 3 och 4 gäller 3 generella dispenser för spelare som är ett år
äldre än seriens åldersgräns. Om något lag behöver fler dispenser
lämnas en Dispensansökan till ÖFF vid samband med serieanmälan.
o I de äldsta klasserna (16-19 Svår) gäller inte regeln om att de tre
överåriga spelarna endast får vara 1 år äldre utan de kan ha fri ålder.
o I DM tillåts inga åldersdispenser.

DOMARE 9 mot 9
Matcher i spelformen 9 mot 9 måste ledas av en utbildad ungdomsdomare, d v s
någon som har gått SvFF Nationella domarutbildning för ungdomsfotboll eller steg 1
med giltig fortbildning för 2020. En förteckning över länets ungdomsdomare finns på
ÖFF:s hemsida.
ANMÄLAN
Alla anmälningar till seriespel och DM i fotboll 8-19 år sker via Fogis.
Missa inte att anmäla Ungdomsansvarig för 2020 på formulär på ÖFFs hemsida
under Barn och Ungdom senast 10/3. Handledning för anmälan i Fogis finns på
ÖFFs hemsida.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anmälan till Nivå 4 (16-19 år) sker senast 10/1 via Fogis.
Anmälan till Nivå 2-3 (10-15 år) sker senast 10/2 via Fogis.
Anmälan till Motionsserie - play for fun(13-19 år) sker senast 10/3 via Fogis.
Anmälan Nivå 1 (8-9 år) sker senast 10/3 via Fogis.
Anmälan till DM i fotboll sker senast 10/2 via Fogis.
Vid anmälan av lagnamn tex ”Boll FK F15”.
Anmälningsavgifter:
o Nivå 1, 5 mot 5, 500 kr/lag
o Nivå 2, 7 mot 7, 700 kr/lag
o Nivå 3, 9 mot 9, 900 kr/lag
o Nivå 3, 11 mot 11, 1100 kr/lag
o Motionsserie – Play for fun, 9 mot 9, 500 kr/lag
o Nivå 4, 11 mot 11, 1.200 kr/lag
o DM i fotboll, 500 kr/lag

Frågor besvaras av Carro Phalén, 010-476 50 64, carro.phalen@idrottostergotland.se

