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Div. 4 Herr
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.
Ett tredje exemplar av laguppställningen är bra att ha med till matchspeaker.

•

Rekommenderad entréavgift 50:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 4 NÖ – Gullringens GoIF ansvarar för SMS-grupp, tänk på att meddela
färg på målvaktströja, rek. Entréavgift 60 kr
Div 4 SÖ – Kaffe med litet tilltugg till ledarna

Div. 5 Herr
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring.
Har gästande lag ej fått inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för
att förvissa sig om spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.
Ett tredje exemplar av laguppställningen är bra att ha med till matchspeaker.

•

Rekommenderad entréavgift 40:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 5 SÖ – Hemmalag bistår med konor och västar
Div 5 NV – Önskvärt med samma uppvärmningsbollar som matchbollar, Visingsö AIS
meddelar föreningar färjeinformation

Div. 6 Herr
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.
Ett tredje exemplar av laguppställningen är bra att ha med till matchspeaker.

•

Rekommenderad entréavgift 30:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar till match samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Notera nedan vilka som ansvarar för linjemän om inte Tvådomarsystem används!

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 6 Kalmar/Öland - Var sin linjeman om en domare dömer
Div 6 Högsby/Nybro - Rek. Entréavgift 40 kr, hemmalag bistår med konor och västar
Div 6 JKPG Norra - Var sin linjeman om en domare dömer
Div 6 JKPG Södra - Hemmalag ansvarar för 2 linjemän vid en domare

Div. 2 Dam
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.
Ett tredje exemplar av laguppställningen är bra att ha med till matchspeaker.

•

Rekommenderad entréavgift 40:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 2 Östra Götaland Dam - Växjö BK, Lindsdals IF spelar på konstgräs
- Hemmalag bistår med konor och västar till motståndare.

Div. 3 Dam
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.
Ett tredje exemplar av laguppställningen är bra att ha med till matchspeaker.

•

Rekommenderad entréavgift 30:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Hemmalag ansvarar för två linjemän om inte tillsättning sker med två domare eller
HD och två AD.

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 3 Norra Dam – Rek. Entréavgift 40 kr, önskar att samtliga föreningar
ansluter till SvFF:s app Min Fotboll för matchuppdateringar och information

Div. 4 Dam
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Lag anmälda som 9-manna måste meddela motståndare senast tre dagar innan
match om 9-manna ska gälla i kommande match.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

Ev. laguppställning för aktuell match begärs in av hemmalag vid telefoninbjudan.

•

Rekommenderad entréavgift 20:-

•

Rekommenderat minst två bollpojkar/flickor.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Hemmalag ansvarar för två linjemän om man inte kommer överens om annat.

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar
Div 4 Vimmerby Dam – Rek. Entréavgift 30 kr

Utvecklingsserie A - B
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Lag anmälda som 9-manna måste meddela motståndare senast tre dagar innan
match om 9-manna ska gälla i kommande match.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Hemmalag ansvarar för två linjemän om man inte kommer överens om annat.

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

Övriga noteringar

Junior P18 Herr, P16, F16 Dam
Eventuella avvikelser från punkterna noteras längst ned.
•

Inbjudan till motståndare/domare senast tre dagar innan match. Sker inbjudan via
mejl eller SMS så måste inbjudan bekräftas, annars ring. Har gästande lag ej fått
inbjudan har de skyldighet att ta kontakt med hemmalag för att förvissa sig om
spelplats och speltid.

•

Om match spelas på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan måste
gästande lag informeras omedelbart efter detta beslut tagits.

•

Lag anmälda som 9-manna måste meddela motståndare senast tre dagar innan
match om 9-manna ska gälla i kommande match.

•

Förening har minst två kompletta spelarförteckningar (även tröjnummer) hämtade
från Fogis med till match. Efter match ska ledare och domare gå igenom och skriva
under ifylld matchrapport med alla matchhändelser korrekt ifyllda. Ledare och
domare tar med var sitt exemplar hem och sparar detta hela säsongen ut.

•

5 matchbollar samt 5 träningsbollar till motståndare.

•

Hemmalag ansvarar för två linjemän om man inte kommer överens om annat.

•

Ha gärna utsedd matchvärd som ansvarar för matcharrangemanget.

•

OBS! Ansvaret för att rapportera resultatet senast en timma efter matchens
slut har domaren. Dock har förening fortfarande möjlighet att hjälpa till med detta.
Bättre att två gör det än ingen!
Via SMS 0730-126 126 eller föreningens Fogisinloggning!

