Hej!
Vi vill påminna er om några viktiga saker där vissa kräver beslut inom kort.
Missa nu inte denna information då det kan skapa problem längre fram.

Sista anmälningsdag för div 1 och div 2 junior är den 29 februari.
Anmälda till dags dato ser ni längre ner.

OBS!
Ni som vill delta i div 1 junior, se till att ert lag är anmält senast onsdag den 26/2.
Detta för att möjliggöra för div 1 junior att flytta anmälan till en seniorserie om antalet anmälda i div
1 junior understiger 6 lag.
Vi kommer att kontakta alla anmälda lag i div 1 junior via mejl under torsdag och ni har då möjlighet
att flytta er anmälan.
Vill ni flytta anmälan till div 2 junior gör ni det via fogis då div 2 junior är öppen till den 29/2
Vill ni flytta anmälan till seniorserien gör ni det via ett mejl till tavling@vffboll.ac.se senast fredag
28/2 kl. 10:00

Spel mellan olika divisioner
Nytt för i år är att man max får vara två år äldre än den rekommenderade åldern för divisionen man
deltar i.
Har föreningen lag i angränsande division ovan gäller den rekommenderade åldern som maxålder till
divisionen under.
Ex. om man deltar i Pojkar div 5 (12 år) och föreningen har lag anmält i Pojkar div 4 (13 år) får man
endast använda maxålder 13 år.
Saknar föreningen lag i Pojkar div 4 (13 år) får man använda maxålder 14 år, dvs två år äldre.
Detta med beaktning av föreskrifter gällande junior div 1 och 2 där det i div 2 gäller max två år äldre
(18 år) trots att div 1 har rekommenderad ålder 17-19 år.

Kombinationslag
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:
• Syftet med kombinationen.
• Lagnamn (neutralt)
• Läget i lagen, antal spelare och deras ålder.
• Andra lag i föreningarna i angränsande åldrar.
Ansökan skall vara tävlingsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar innan första match.
Var ute i god tid om ansökan ev avslås.

Resefördelning (divisionsspel div 3-10)
Efter diskussionen på Tävlingstinget november 2019 där föreningarna var överens om att
resefördelning skulle ske genom att dela på antal km och inte regleras i kr likt högre serier gäller
följande:
I de serier där inland och -kustföreningar deltar kommer resorna att fördelas så att inlandslagen får
fler hemmamatcher än kustlagen.
Ex. är man ensamt inlandslag som anmält sig till en serie där man blir exempelvis är sju lag (sex
matcher) så kommer vi att lotta så inlandslaget får en bortamatch och fem hemmamatcher.
På så sätt har man fördelat resorna mellan deltagande lag. Givetvis så fördelas resorna även om två
eller fler lag från inlandet deltar på så jämt fördelat antal km som möjligt.

Anmälda lag i nuläget
Division 1 Damjunior

Division 1 Herrjunior

Robertsfors IK

Tegs SK Fotboll P-16

Sandåkerns SK
Sandåkerns SK
Täfteå IK F04
Umeå Södra DFF

Division 2 Damjunior

Division 2 Herrjunior

Burträsk FF MVBK

Bureå IF P-03/04

Ersmarks IK F05

Burträsk IK

Gimonäs Umeå IF

Dorotea IF

Kågedalens AIF Fl 04-06

Gimonäs Umeå IF

Myckle IK F05

IFK Umeå P-05

Sandviks IK SIK/OIK

Morön BK P 05

Sävar IK /TIK

Myckle IK

Umeå Södra DFF 05

Robertsfors IK
Sandåkerns SK P05
Spöland Vännäs IF
Sävar IK /Täfteå
Tegs SK Fotboll P-16
Umedalens IF P05
Vindelns IF

