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UNGDOMSSERIER/ÖFK-Ligan 2020
Till samtliga föreningar

INBJUDAN TILL ÖFK-Ligan 2020
– 7 mot 7
LÄS HELA DOKUMENTET!
Uppdaterade tävlingsregler hittar ni i "Så spelar vi 7 mot 7" under dokumentbanken på
jhff.se.
Anmälan sker via FOGIS och då med rätt kontaktperson för laget.
Lag som ska anmälas i 7 mot 7 betecknas som barn i FOGIS.
Anmälningsavgifterna för 7 mot 7 är 1 200:- / lag
✓ Serieavgiften faktureras er förening någon gång i maj. Ni betalar alltså inget i
förväg.
✓ Lag som drar sig ur efter lottning kommer att debiteras anmälningsavgiften!
Spelperiod
Matcherna kommer huvudsakligen att genomföras under v 20-26 och v 31-41
Anmälningstiden som gäller är följande:
För lag i 7 mot 7 ska anmälan vara inne senast den 12/4 -2020
Likt föregående år kommer vi, efter sista anmälningsdag, ha en information/kick off-träff
för varje spelform. Inbjudan till denna kommer när det börjar närma sig.
Är det något som Ni behöver ytterligare information om så hör av er till kansliet,
kontaktinfo finns på jhff.se
Det är vår förhoppning att vi tillsammans kan genomföra ungdomsserierna 2020 på ett sätt
som innebär många utvecklande matcher för länets fotbollsungdomar.
J-H Fotbollförbund
Tävlingsutskott
Daniel Doverlind
P-O Larsson

Följande serier kan Ni anmäla Er till i 7 mot 7 2020:
Åldersklass

Född

Speltid

Anmälan senast

Pojkar 12

2008

3 x 20 min

12/4 2020

Pojkar 11

2009

”

”

Pojkar 10

2010

”

”

Flickor 12

2008

”

”

Flickor 11

2009

”

”

Flickor 10

2010

”

”

Se vad som är gällande dispenser i dokumenten ”så spelar vi”
Matcherna kommer att lottas i form av en serie med en match per vecka. Ni kan dock välja
att spela 2 matcher samma dag/sammandrag om ni vill men detta styr lagen upp själva.
Om något lag behöver använda sig av spelare som är äldre än angiven ålder ska dispens
sökas vid anmälan på särskild blankett! (Finns i dokumentbanken på www.jhff.se).
Motivering till varför laget söker dispensen ska tydligt anges.
Vid spelarbrist rekommenderas lagen att plocka upp yngre spelare.

