Till: Distriktets föreningar
INBJUDAN TILL UNGDOMSFOTBOLLEN, Pojkar 2020 – 10-19 år
Örebro läns Fotbollförbund har nöjet att inbjuda alla föreningar att anmäla lag till
2020 års ungdomsfotboll. Pojkar 15-19 år (11mot11) genomförs gemensamt med
Västmanlands FF.

POJK- SERIER Genomförs för följande kategorier:
Pojkar 15-19 år (födda -2001-2005) (11 mot 11)
Serien genomförs tillsammans med Västmanland. Genomförs på ca. 5 nivåer.
Ange Nivå i anmälan i kommentarrutan där även lagets åldersstruktur ska anges.
Se nedan hur det ungefär kommer se ut:
Nivå 1: 17-19-årslagen (-2001/02/03). (Lag från Svart/Röd grupp 2019)
Nivå 2: 16-18-årslagen (-2002/03/04). (Lag från Röd/Blå grupp 2019)
Nivå 3: 15-17-årslagen (-2003/04/05). (Lag från Grön 1-3/Blå grupp 2019)
Nivå 4: 15-16-årslagen (-2004/05). (Lag från Grön 4-5 och Gr. 1-2 9mot9 2019)
Nivå 5: 14-15-16-årslagen (-2004/05/06). (Lag från Gr. 2-4 9mot9 2019)
(I grunden ej tillåtet med 17-åringar på nivå 4-5).
Observera Representationsbestämmelserna att minst hälften av spelarna
måste vara minst 15 år 2020 (född -05) i en 11mot11-match.
Om man är femton spelare till en 11mot11-match måste man vara minst åtta från
rätt årskull eller äldre d.v.s. max 7 spelare i matchen får vara född -2006 eller yngre.
Observera att lag med fler årskullar ska kunna söka dispens före och under säsong.
Är laget ett 05/06-lag kan dispens sökas för att laget ev. i vissa matcher kan bli
mer spelare födda -06 än äldre spelare.
Spelperiod: Våren spelas v. 17-v. 26. Hösten spelas v. 33 – v.40.

Pojkar 14-15 år (9 mot 9)
Serien är i första hand till för lag som är ca. 14-15 år och inte får ihop lag till 11mot11-serien.
Max 4 lag måste anmäla sig för att serien ska genomföras.

Pojkar 13-14 år (födda -2006/2007) (9 mot 9)
Beräknas genomföras på 4 nivåer.
Se nedan hur det i grunden ungefär kommer se ut:
Nivå 1: Lag som 2019 spelade i P13-14 grupp 1-2.
Nivå 2: Lag som 2019 spelade i P13-14 grupp 3-4, P12 grupp 1-2
Nivå 3: Lag som 2019 spelade i P12 grupp 2-3
Nivå 4: Lag som 2019 spelade i P12 grupp 3-4
Spelperiod: Våren spelas v. 17-v. 26. Hösten spelas v. 33 – v.40.
Observera Representationsbestämmelserna att minst hälften av spelarna
måste fylla 13 år 2019 (född -06) i en 9mot9-match.
Om man är tretton spelare till en 9mot9-match måste man vara minst åtta från
rätt årskull eller äldre d.v.s. max 6 spelare i matchen får vara född -2008 eller yngre.
Observera att lag med fler årskullar ska kunna söka dispens före och under säsong.
Är laget ett 06/07-lag kan dispens sökas för att laget ev. i vissa matcher kan bli
mer spelare födda -07 än äldre spelare.

Pojkar 12-13 år (7 mot 7)
Serien är i första hand till för lag som är ca. 12-13 år och inte får ihop lag till
9mot9-serien. Max 4 lag måste anmäla sig för att serien ska genomföras.

Pojkar 12 år (födda -2008) (7 mot 7)
Beräknas genomföras på 3 nivåer (Svår, Medel och Lätt)
Vår-serien spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 19, 20, 22 ,23). Till hösten sker
nytt spelprogram och lag kan då få byta nivå beroende på lagets resultat och
spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 34 - 40)

Pojkar 11 år (födda -2009) (7 mot 7)
Beräknas genomföras på 3 nivåer (Svår, Medel och Lätt)
Vår-serien spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 19, 20, 22 ,23). Till hösten sker
nytt spelprogram och lag kan då få byta nivå beroende på lagets resultat och
spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 34 - 40)

Pojkar 10 år (födda -2010) (7 mot 7)
Beräknas genomföras på 3 nivåer (Svår, Medel och Lätt)
Vår-serien spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 19, 20, 22 ,23). Till hösten sker
nytt spelprogram och lag kan då få byta nivå beroende på lagets resultat och
spelas vid 4 tillfällen, 8 matcher. (v. 34 - 40)
Observera Representationsbestämmelserna att minst hälften av spelarna
måste vara i rätt ålder även i P12, P11, P10-grupperna vid match. Är laget ett
blandlag i åldrar kan dispens sökas för att laget ev. i vissa matcher kan bli mer
underåriga spelare.
Vi uppmanar föreningarna att noga överväga i vilken åldersgrupp man har för
avsikt att anmäla lag. Var vänlig notera er åldersfördelning i samband med
anmälan för att underlätta seriesammansättningen samt informationen om
dispensreglerna. Anmälan till samtliga kategorier senast den 1 mars 2020.

Seriesammansättningen
Sammansättningen av dessa serier sker efter samma förutsättningar som tidigare
år med hänsyn till ålder, kvalité och geografiska grupper.
Slutgiltig sammansättning sker vid gruppordningsmötet för respektive
åldersgrupp varför deltagandet där är angeläget. Nivåanpassningen är till för att
skapa jämnare matcher.

Anmälan av lagen sker i FOGIS på följande sätt:
OBS! För att anmälan ska vara giltig måste åldersstrukturen för laget fyllas i vid
anmälan i rutan kommentar.
- Se till att ni bytt säsong till 2020.
- Välj fliken ”Förening” och Underrubriken ”Lag”.
- Se till att Könet ”Man” är rätt samt att Kategori är Rätt. P10-P12 ”Barn”
(7mot7) och P13-19 ”Ungdom” (9mot9 och 11mot11) och Visa.
- Välj ”Laget som ska anmälas” genom att klicka på ”ny anmälan” på rätt
lagnamn. Om laget inte finns, gör ett Nytt lag.
- Anmäl laget till ”Rätt Tävlingskategori” och fyll i aktuella uppgifter. Spara.
OBS! Om ni ej har Fogis-Inloggning, kontakta er Fogis-Ansvarig i föreningen för
att få inloggning.

Gruppordningsmöten
Gruppordningsmöten kommer att genomföras för all tävlingsfotboll i de lokala
ungdomsserierna upp till 14 år. Gruppordningsmötet kommer 2020 att
genomföras den 18 mars för pojkar 10-14 år (7mot7 och 9mot9) (separat kallelse
kommer senare).

Ekonomi
Anmälningsavgiften för ungdomsserierna fastställs på ÖLFF:s årsmöte.
Dessa avgifter kommer att faktureras föreningarna efter anmälningstidens utgång.
VÄLKOMMEN MED ER FÖRENINGS ANMÄLAN TILL ÅRETS
UNGDOMSSERIER!!
ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
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