Västerbottens Fotbollförbund
ANMÄLAN UNGDOMSFOTBOLLEN 2020
________________________________________________________________________________________________

ANMÄLAN TILL SERIESPEL VÅREN
Anmälningsavgift:

350.- per lag, faktureras föreningen i efterskott för vårens serie.

Anmälan:

Senast: 15 Mars
Anmälan till serie gör ni via föreningens inloggning i Fogis.
KOM IHÅG ATT VÄLJA SÄSONG 2020 I FOGIS
Manual anmäla lag
• Logga in i Fogis, Klicka på fliken ”Förening” sedan ”Lag”
• Ni hittar då till höger om respektive lag ”Ny anmälan”, klicka på det.
• Välj den tävlingskategori ni ska anmäla laget i. (ex Flickor div 7 norra)
• Lägg in kontaktperson.

Frågor gällande anmälan kontakta i första hand er förening, därefter VFF 0910-380 40 för norra eller Sandåkerns SK
090- 77 41 48 för södra.
Serierna ni anmäler er till heter: Pojkar div 3 Norra alt Södra – Pojkar Div 10 Norra alt Södra och dito för flickor.
Tänk på att ett lag som ska anmälas till Div 4 eller högre så måste laget ha egenskapen Ungdom annars ser ni bara
serier för barn, dvs serier upp till Div 5.
Intersport cup är öppen för anmälan, se separat inbjudan.
_______________________________________________________________________________

Att tänka på inför anmälan samt kommande säsong
I Divisionsspel finns inga åldersdispenser, endast rekommenderade åldrar.
Serie
Div 3
Div 4
Div 5
Div 6
Div 7
Div 8
Div 9
Div 10

Rek ålder
14 år
13 år
12 år
11 år
10 år
9 år
8 år
7 år

Spelform
9v9
9v9
7v7
7v7
7v7
5v5
5v5
3v3

Speltid
3 x 25
3 x 25
3 x 20
3 x 20
3 x 20
3 x 15
3 x 15
4x3

Anmäls till serieform eller sammandrag
Anmäls till serieform eller sammandrag
Anmäls till sammandrag

Mixedlag
Har ni ett mixedlag så anmäler ni er till den serie som ni tycker passar er bäst när det gäller pojk eller flickserie
(ange mix i lagnamnet).
Vi kommer inte att bjuda in till specifika mixedserier i år. Blir det många mixedlag som anmäler sig till en serie så
kommer vi att lotta ihop dom i samma serie.

Inbjudan 3 v 3
För ni som anordnar sammandrag för div 10 så finns planer med mål att låna av oss, norra regionen lånar av VFF
kansli 0910 – 380 40 och södra regionen lånar av Sandåkerns SK 090 -77 41 48.
Rekommenderat antal spelare till match i 3 v 3 är sex spelare, har ni stor träningsgrupp så kan ni anmäla flera lag
till seriespel.
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Svårighetsgrad i anmälan
I anmälan anger ni den nivå ni vill delta i, Enkel eller Svår. Gäller ej lägsta divisionen
Om ni deltar i ex Division 6 nivå Enkel men känner under våren att detta blev fel så meddelar man in till oss att vi
vill flyttas upp eller ner, ni kan även byta division, se ”höstens anmälan” nedan.

Delta i flera divisioner (nytt säsong 2020)
Har föreningen lag i angränsande division ovan gäller den rekommenderade åldern som maxålder till divisionen
under. Detta med beaktning av föreskrifter gällande junior div 1 och 2.
Har föreningen ej lag i angränsande division ovan får spelare max vara två år äldre än rekommenderad ålder i den
division spelaren ska delta.

Bestämmelser för kombinerade lag (nytt säsong 2020)

Föreningar kan, efter gjord ansökan till tävlingsstyrelsen, få tillstånd att delta i tävlingsspel med
kombinerade lag.
Ansökan skickas till: tord@vffboll.ac.se I ansökan skall följande information finnas:
o
o
o
o

Syftet med kombinationen.
Lagnamn (neutrallt)
Läget i lagen, antal spelare och deras ålder.
Andra lag i föreningarna i angränsande åldrar.

Spel under kombinerat lagnamn
Detta är inte samma sak som kombinerat lag, utan i det här fallet är alla spelarna spelberättigande endast i den av
föreningarna som är den administrerande föreningen. Den andra föreningen lever kvar genom namnet. I detta fall
behövs endast ansökan om lagnamn.

Resultatrapportering
Resultat ska rapporteras in senast 24 timmar från spelad match, gäller Division 3 och 4.
I divisionerna 5-10 föreligger inget krav men vi önskar att matcherna resultatrapporteras i syfte att öka underlaget
inför höstens matchindelningar.

Höstens anmälan
Ni kommer precis som tidigare att per automatik bli anmälda till höstens seriespel om ni inte meddelar annat. Vi
skickar ut en information om att ni kan göra sådan förändringsanmälan inför hösten, den skickas ut i slutet av
maj/början av juni.
Ni kommer att placeras i divisionen ni tillhört under våren, vill ni avanmäla, flytta anmälan till annan division eller
anmäla fler lag så gör ni detta i fogis.
I Div 3 och 4 justeras det mellan nivåerna inom åldersgruppen automatiskt utifrån hur man placerat sig i tabellen
från våren men man har fortfarande möjlighet att ändra sitt deltagande till annan division, dock ej till div 2 eller
högre. I de övriga divisionerna 5-10 så omplaceras man så man möter ett antal nya lag på hösten.

Intersportcup (Distriktsövergripande cup för 14 åringar)
Anmälan till cupen gör ni i fogis, det är ingen anmälningsavgift i intersportcup.
Spelform är 9 v 9.
Ni hittar den med namnet ”Intersport Cup Pojkar”, Intersport Cup Flickor”.
I dessa cuper gäller maxålder 14 år innevarande säsong samt att man får ha två överåriga max ett år äldre på
planen.
Cupen spelas som utslagsturnering under året och avslutas med final.
Separat inbjudan finns, Föreskrifter skickas ut senast april.

