ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Fastes Gata 4
582 78 LINKÖPING
 010 476 50 61
E-post: tjonne.andersson@idrottostergotland.se

Till Östergötlands samtliga fotbollsföreningar

2020-11-03

Denna inbjudan skickas endast ut via e-post (till resp förenings officiella e-postadress)
som finns angiven i FOGIS. Inbjudan finns även på ÖFF:s hemsida.

Östergötlands Fotbollförbund inbjuder härmed till deltagande i 2021 års
SERIESPEL i fotboll för SENIORER
Inbjudan gäller följande serienivåer:
Distriktsserierna för herrlag
Division 4, Division 5 och Division 6
Utvecklingsserier för herrlag
Utvecklingsserie Elit, Utveckling 1 samt Utveckling 2
Distriktsserierna för damer
7-manna

Division 3 och Division 4
Damer och Herrar

Förutsättningar inför säsongen 2021
a) Bekräftelse/Anmälan (A-lag herr samt samtliga damlag, 11-manna)
Lag som fullföljt 2020 års säsong ska, om laget ämnar fortsätta deltaga i distriktets
seriespel, bekräfta sitt deltagande via särskilt dokument på ÖFF:s hemsida (som
finns under rubriken ”Tävlingsfrågor/Elektroniska tävlingsdokument”).
Detta avser A-lag herrar (Div 4-6) samt Damlag Div 3-4.
NYA LAG ska göra en anmälan (via dokument på ÖFF:s hemsida, under rubriken
”Tävlingsfrågor/Elektroniska tävlingsdokument”).
Sista dag för bekräftelse och anmälan är den 10 januari.

b) Anmälan (Utvecklingslag/B- och C-lag herrar)
Samtliga föreningar som vill delta i länets Utvecklingsserier ska ANMÄLA sitt lag.
Sista anmälningsdag för utvecklingslagen är den 10 februari.
Anmälan sker via elektroniskt dokument på ÖFF:s hemsida (som finns under
rubriken ”Tävlingsfrågor/Elektroniska tävlingsdokument”).

Serienivån Dam Division 4
•
•
•
•

Div 4-lagen indelas (om tillräckligt många lag anmäler sig) till 2-3 serier
Dessa lag spelar en enkelserie under våren
Serierna omlottas inför hösten
De främsta lagen i resp serie lottas in i höstserie ”Div 4 A” och lagen på den
undre delen av resp serie lottas in i höstserie benämnd ”Div 4 B resp ”4 C”
• Uppflyttning till Div 3 sker i första hand bland de lag som kvalificerat sig för den
högsta höstserien (Div 4 A)
• Vid få anmälda lag (så lagen ej kan indelas i 2 serier) sker ingen omlottning inför
höstsäsongen

Anmälan/Bekräftelse/Avanmälan
ALL ANMÄLAN och BEKRÄFTELSE PÅ MEDVERKAN….
….. sker via dokument som finns på ÖFF:s hemsida (under ”Tävlingsfrågor/Elektroniska
tävlingsdokument”).

SISTA DAG för ANMÄLAN och AVANMÄLAN är den 10 januari
… för följande serier: * Div 4-6 Herrar
* Div 3-4 Damer

A-lag
A-, B- och C-lag

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR den 10 februari
… för:

* Utvecklingslag (B- och C-lag för herrar)
* 7-mannaserierna för seniorer

Följande lag måste bekräfta sin medverkan
•

Lag som fullföljt senaste säsongs seriespel och har för avsikt att fortsätta
(avser Div 4-6 Herrar samt Div 3-4 Damer)

Följande lag måste göra anmälan
•
•
•
•
•

Nystartat lag i ny förening
Nya lag i redan medverkande förening
Samtliga föreningar som önskar delta med B- och/eller C-lag (herrar) - utvecklingslag
Lag som uteslutits eller utgått från förra årets seriespel, men som önskar fortsätta spela
Lag som vill delta i 7-mannaserie (senior)

Följande lag ska avanmälas
•

Lag som fullföljt seriespelet senaste säsongen, men ej ämnar fortsätta i ÖFF:s seriespel

FÖRSENAD ANMÄLAN eller AVANMÄLAN
De föreningar som inkommer med anmälan och/eller avanmälan efter den 10/1 resp 10/2
debiteras en extra avgift motsvarande dubbel serieanmälningsavgift.
Datumet den 10/2 avser endast Utvecklingslag (B- och C-lag för herrar) samt 7-mannaserierna.

9-MANNAFOTBOLL
Liksom de senaste säsongerna har alla lag i följande serier rätt att spela 9-mannafotboll:
Division 6, Dam Division 4 samt alla serier för utvecklingslag (reservlagsfotboll för herrlag).
Regeln är tillämplig ända fram till matchstart.

EV ÖNSKEMÅL INFÖR LOTTNING
Om Ni har speciella önskemål hur Er förenings olika seniorlag skall lottas "mot varandra" vill vi
ha Era önskemål oss tillhanda i samband med anmälan (= sista anmälningsdag).
Kanske Ni önskar att B-laget spelar borta då A-laget spelar hemma, kanske önskar Ni
hemmamatch samma helg för herrarnas A-lag och damernas A-lag.
Om Ni har ett speciellt arrangemang som Ni vill att vi ska ta hänsyn till, exempelvis önskan om
hemmamatch en speciell omgång på grund av jubileum eller liknande - så kan Ni ansöka även
om detta.
Om Ni har problem att spela hemma en speciell helg (ex på grund av Vätternrundan) vänligen
inkom även med detta.
Ni skall dock EJ inkomma med önskan om byte av speldag för enskilt lag - detta reglerar Ni
själva i överenskommelse med respektive motståndare.
Dessa uppgifter/önskemål skickas med fördel via mail till undertecknad senast den 20/2.

SERIE- och CUPSTART
Seriestart för 10- och 12-lagsserierna är helgen 17-18 april.

7-mannalag för seniorer
• Sista anmälningsdag är den 10 februari
• Samtliga lag, som vill deltaga, måste göra en nyanmälan
Detta görs via elektroniskt dokument på ÖFF:s hemsida, under rubriken ”Tävlingsfrågor”
• Spel med kombinerat lag är tillåtet – ansökan om detta ska åtföljas anmälan och görs via
elektroniskt dokument på ÖFF:s hemsida

SPEL MED KOMBINERAT LAG
Om två (eller flera) föreningar önskar ha samarbete kring ett lag (eller flera) med spelare från flera
föreningar skall i samband med serieanmälan även ifyllas och insändas ansökan därom.
Detta görs på bifogat formulär ”Ansökan om spel med kombinerat lag” – se ÖFF:s hemsida under
rubriken ”Tävlingsfrågor”.
Observera att godkänd ansökan endast gäller ett år, varför ny ansökan måste göras inför varje nytt spelår.
Spel med kombinerat lag tillåts inom all utvecklingsfotboll samt Dam Div 3-4 och Herr Div 6.

REPRESENTANTSKAPSMÖTET…..
….. genomförs i Valla Folkhögskola, Linköping ONSDAGEN DEN 3 MARS.
Inbjudan utsänds senare. På detta möte fastställs, som bekant, länets distriktsserier.

SPELORDNINGSMÖTENA för seniorlag…..
….. togs bort fr o m säsongen 2019.
Lagen kan själva lägga in sina respektive hemmalags matchtider i Fogis.
Mer information kring detta skickas ut i samband med att spelprogrammen utsänds.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
I skrivande stund har ÖFF:s styrelse ännu ej tagit beslut kring 2021 års avgifter.
Vi kan inte utesluta att vissa korrigeringar kommer att göras inför 2021 jämfört med säsongen 2020.
För att se de avgifter som gällde 2020 hänvisas till 2020 års TB (Tävlingsbestämmelserna) sid 24-25.
TB finns på ÖFF:s hemsida under rubriken ”Tävlingsfrågor” och underrubriken ”Reglementen”.

KRAV FÖR ATT FÅ SPELA I ELLJUS
OBSERVERA de höjda kraven vid spel i elljus som infördes inför 2008 års säsong.
Nyanlagda konstgräsplaner ombeds omgående insända elljusmätning så ÖFF kan godkänna även dessa
arenor/planer för kvällsmatcher.

TB, RB samt övriga reglementen
TB (Tävlingsbestämmelserna) samt RB (Representationsbestämmelserna) läggs ut på ÖFF:s hemsida,
liksom övriga reglementen/förutsättningar.
Dessa tävlingsföreskrifter beräknas vara klara för publicering senast i mitten av mars månad.

FOGIS
a) Viktigt att alla föreningar har aktuell e-postadress angiven
Vänligen kontrollera detta i FOGIS – annars riskerar Ni att framledes missa viktig information!

b) Respektive lags kontaktperson(er)
Det är oerhört viktigt att varje förening, i Fogis, lägger upp aktuell ansvarig ledare för resp lag.
Vänligen komplettera med aktuella telefonnummer samt e-postadress på samtliga ledare!

EVENTUELLA FRÅGOR
Frågor kring serie- och cupanmälan (för seniorer) besvaras av Tjonne Andersson,  010 476 50 61
E-postadress: tjonne.andersson@idrottostergotland.se

 Med Vänlig Hälsning
Östergötlands Fotbollförbund, Tävlingskommittén
Tjonne Andersson

 010 476 50 61

