VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

Inbjudan till seriespel 7-manna Damer 2021
Västmanlands Fotbollförbund bjuder i år in till en 7-manna fotbollsserie för damer 2021.
Syfte/mål:
Är främst glädjen till fotboll och möjligheten att få spela matcher samt att erbjuda en annan spelform för
föreningar som idag har svårt att få ihop spelare till ett damlag och som annars kanske inte startar upp
alternativt lägger ner sin verksamhet. Att erbjuda de som tidigare har slutat spela fotboll en möjlighet att starta
upp ett damlag.
Genomförande:
Spel i någon form av poolspel/sammandrag, där man träffas för ett antal matcher var 3e vecka.
Varannan gång helg och varannan gång vardag. 2 matcher per tillfälle alternativt enskilda matcher.
1 domare. Allt beroende på antal anmälda lag. Speltid 3 x 15min.
Domare kommer finnas möjlighet från VFF, men även om föreningsdomare finns så kan detta vara en möjlighet.
Period:
Prel. Vår v 19 tom v 24
Prel. Höst v 33 tom v 39
Representation:
Spelare måste vara licensierad i lagets förening men samtliga föreningar har också möjlighet att låna spelare från annan
förening. Möjligt till kombinerade lag, lån av spelare och övrigt som möjliggör för fler att spela matcher (spelare och
lag/föreningar).
Ingen uttalad åldersgräns för lag, men serien vänder sig främst till äldre.
VFF får bedöma från fall till fall om exempelvis ett rent 15 årslag kan anmälas in till serien.
Anmälningsavgift:
Serieavgift: 1.000:Sista anmälningsdag:
15 feb via Fogis under säsong 2021. Ange även kontaktperson för laget vid anmälan samt spelplan.
Bestraffning under match:
Istället för gula och röda kort använder vi utvisning, gult kort 2min, rött kort 5min.
Detta skulle kunna skapa intressanta förändringar och förutsättningar under match.
Grova förseelser där rapport skickas in till förbundet som blir ett bestraffningsärende sker på sedvanligt vis.
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