Tävlingskommittén

INTRESSEANMÄLAN TILL SAMMANDRAG 5 mot 5
Gestriklands Fotbollförbund (GFF) har beslutat att även denna säsong tillfråga föreningarna om intresse att arrangera sammandragen i 5 mot 5 fotbollen för F8, F9, P8
och P9. Det finns även 5-mannaserie för 9-åringarna (födda 2011)
Föreningen: ______________________________________________________
Vi är intresserade av att stå som arrangör för ett sammandrag 5 mot 5
Intresset gäller följande årskullar (ringa in lämpliga alternativ):
F8

F9

P8

P9

Ringa in önskat datum som finns att välja på och rangordna era önskemål:
Alt:_____ 16-17/5

Alt:____30-31/ 5

Alt:_____ 13-14/6

Alt:_____ 22-23/8

Alt______5-6/9

Alt:_____ 19-20/9

Sammandraget 5-6/9 är i år placerat på Måsberget och i samband med det genomförs
Fotbollens Dag i samarbete med Brynäs IF FK
Föreningar som söker om att arrangera sammandrag ska kunna ta emot alla de lag som
vill spela sammandraget och anmäler sig i tid utifrån inbjudan framtagen av föreningen.
Arrangerande förening ska även följa GFFs framtagna lathund över planering och
genomförande av sammandrag (se sista sidan)

Intresseanmälan skall vara vårt kansli tillhanda senast 1 mars 2020
Under mars månad kontaktar vi alla föreningar som ansökt om sammandrag och meddelar vilka som beviljats att arrangera sammandrag.
__________________________2020 - _____ - _____
Ansvarig för anmälan: __________________________________________________
Mobil: ______________________Email:_______________________________________________

Tävlingskommittén

INTRESSEANMÄLAN TILL SAMMANDRAG 3 mot 3
Gestriklands Fotbollförbund (GFF) tillfrågar föreningarna om intresse att arrangera
sammandragen i 3 mot 3 fotbollen för 7-åringar

Föreningen: ______________________________________________________
Vi är intresserade av att stå som arrangör för ett sammandrag 3 mot 3
7-åringar (födda 2013)
Ringa in önskat datum som finns att välja på och rangordna era önskemål:
Alt:_____ 16-17/5

Alt:_____ 30-31/5

Alt:_____ 13-14/6

Alt:_____ 22-23/8

Alt_____5-6/9

Alt:_____ 19-20/9

Sammandraget 5-6/9 är i år placerat på Måsberget och i samband med det genomförs
Fotbollens Dag i samarbete med Brynäs IF FK.
Föreningar som söker om att arrangera sammandrag ska kunna ta emot alla de lag som
vill spela sammandraget och anmäler sig i tid utifrån inbjudan framtagen av föreningen.
Arrangerande förening ska även följa GFFs framtagna lathund över planering och
genomförande av sammandrag (se sista sidan)
För mer information om 3 mot 3 se Gestriklands FF:s hemsida (barn & ungdom)

Intresseanmälan skall vara vårt kansli tillhanda senast 1 mars 2020
Under mars månad kontaktar vi alla föreningar som ansökt om sammandrag och meddelar vilka som beviljats att arrangera sammandrag.
__________________________2020 - _____ - _____
Ansvarig för anmälan: _________________________________________________
Mobil: ________________________Email:____________________________________________

Tävlingskommittén

Lathund för planering och genomförande av
sammandrag sanktionerade av GFF 2020.
Inbjudan och anmälan:
- Inbjudan till sammandraget tar föreningen själva fram.
- GFF sprider sedan inbjudan via hemsida och mail till distriktets föreningar.
- Föreningen använder GFF:s framtagna Google formulär för anmälan till sammandrag. GFF ser till att arrangerande förening får tillgång till länk och behörighet.
Lottning och spelschema:
- Föreningen ansvarar för lottning
- Föreningen skall skicka ut ett spikat spelschema till deltagande föreningar senast
7 dagar före sammandraget. Försenade anmälningar avböjs därför. Kölista för
ev. avhopp kan dock erbjudas.
- Alla lag skall spela 3st matcher under max 3-4 timmar.
Domare:
- Föreningen tillhandahåller med egna föreningsdomare.
Vid behov av utbildning av föreningsdomare kontakta GFF.
Planering och anläggning:
- Föreningen skall ha strategier för parkering och att utryckningsfordon alltid kan
komma fram till ev. skadade och sjuka på anläggningen.
- Omklädningsrum och toaletter skall finnas för behövande
Yta och planer:
3mot 3
- Krävs minst en yta á 100 x 65 (en 11 manna plan), rekommendationer är 15 x 10
m med sarg/nät.
- Kompletta planer med nätsarg och mål finns att låna av GFF vid sammandrag.
Föreningen hämtar, sätter upp/river och återlämnar planerna till GFF.
(Se skiss planstorlekar för barn - och ungdomsfotboll i Fogis)
5 mot 5
Krävs minst en yta á 100 x 65 (en 11 manna plan)
(Se skiss planstorlekar för barn - och ungdomsfotboll i Fogis)

