Inbjudan till Dalslands Fotbollförbunds Barn & Ungdomsserier 2020.
Anmälningsdatum inför spelåret 2020 gällande serier och sammandrag är mellan 201912-09 -2020-03-02. Anmälan sker i Fogis. Vi vill ha minst en ledare som kontaktperson
med både mail och telefonnummer förutom föreningens, då all kontakt mellan lagen
angående regler och annan info sköts via mail och telefon.

Inbjudan Flickor 2020
Div. 4 13-14 år födda 06-07
Flick 11-12 år födda 08-09
Flick 10 år
födda 2010
Flick 8- 9 år födda 11-12
Flick 6-7 år födda 13-14
Inbjudan Pojkar 2020
Div. 4 13-14 år födda 06-07
Pojkar 12 år födda 2008
Pojkar 11 år födda 2009
Pojkar 10 år Födda 2010
Pojkar 9 år Födda 2011
Pojkar 8 år Födda 2012
Pojkar 6-7 år Födda 13-14

VIKTIG INFO
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Serie möte Barn & Ungdoms planeras in I
början på mars-2020
Då med info kring Spelformer
*Min Fotboll appen
Utbildning för Föreningsdomarutbildare
kommer I feb/mars, de ska efter det utbilda era
3,5,7 manna domare I förening
Utbildning för era 9 mot 9 , 11 mot 11 domare
kommer under mars-2020
Nytt inför 2020 är att föreningar ska begära in
begränsat registerutdrag ur
belastningsregistret för den som anställs, har
uppdrag i föreningen och där har direkt och
regelbunden kontakt med barn och ungdomar
(mer info se rf.se). Gäller från 1/1-2020

Det är viktigt att föreningen tittar igenom det totala spelarunderlaget innan lagen anmäls i fogis. För att
alla ska få mer speltid kanske ni kan ha en samverkan med ålderskullen över eller under och man
kanske kan få till ett extra lag, men det är viktigt att man utgår från de Nationella Spelformerna.
På den klickbara länken här under kan ni se en video manual på hur man anmäler lag i seriespel,
manualen är gjord av Skånes Fotbollförbund

https://www.youtube.com/watch?v=iskI8aVWPK8&feature=youtu.be

Dispenser kan tillåtas max 2 på plan/match,dispenser hanteras
separat av DFF Tävlingskommitté, efter de är beslutade finns
godkända dispenser på en Dispenslista under fliken Tävling
Dispenser söks på särskild blankett, som ni hittar på
DFF hemsida , förbundsinfo ,dokumentbank, Dispensavgift 200
kr./spelare (OBS! Förhöjd avgift efter 1/5-2020)
I Div 4 F & P gäller max 3 överåriga spelare inget
dispensförfarande, alla kan användas samtidigt.

Dalslands Fotbollförbunds Tävlingskommitté

