Tävlingskommittén

INBJUDAN OCH ANMÄLAN TILL
BARN/UNGDOM SERIE OCH DM-TÄVLINGAR 2021
Inbjudan till Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommittés fotbollsarrangemang under
säsongen 2021.
GFF har inlett samarbete gällande gemensamma serier med NaFu distrikten Dalarna,
Uppland och Hälsingland i F/P 15–19 år OBS Se separat inbjudan.
Följande information och anmälningar finns i dokumenten:
• Rutiner för spelarregistret
• Anmälan till seriespel för 9 mot 9 Flickor och Pojkar 13–14 år (2007–2008)
• Anmälan till seriespel för 7 mot 7 Flickor och Pojkar 10–12 år (2009–2011)
• Anmälan till seriespel för 5 mot 5 Flickor och Pojkar 9 år (2012)
• Inbjudan till distriktsmästerskap (DM) för ungdom 15 – 19 år (2002–2006)
• Inbjudan till GFF-cupen för ungdom 13 – 14 år (2007–2008)
• Ansökan om sammandrag för 5 mot 5 Flickor och Pojkar 8–9 år (2012–2013)
• Ansökan om sammandrag för 3 mot 3 spel Flickor/ pojkar 7 år (2014)
• Lathund planering och genomförande av sammandrag
• Spelformer i våra ungdomsserier säsongen 2021
Följande anmälningstider gäller
• 1 mars barn- och ungdomslag, serier, GFF-cupen och DM
• 1 mars intresseanmälan om att arrangera 3 mot 3 och 5 mot 5 sammandrag
• Samtliga avgifter faktureras föreningen i mars månad av Gestriklands FF.

Föreningarna skall anmäla sina lag via FOGIS!
Med fotbollshälsningar
GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
Eva Westin
GFF:s kansli
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RUTINER FÖR SPELARREGISTRET
Ungdomsregistrering 12–14 år
Spelare som är 12–14 år registreras direkt av föreningarna i licenssystemet FOGIS
eller hos licensavdelningen på Svenska Fotbollförbundet.
Föreningen ska, innan ungdomsregisteringen inhämta spelarens och dennes
vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren och att spelaren
samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelar-registret. Intyget,
som gäller t.o.m. det år spelaren fyller 14 år, ska förvaras hos föreningen och ska på
anmodan kunna uppvisas för SvFF.
Obs! Om spelaren lämnar föreningen ska han/hon strykas ur registret av föreningen
varpå en eventuellt ny förening kan ungdomsregistrera spelaren. Historiken kommer
att finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens
fotbollsmässiga utbildning.
Förstagångslicensiering från 15 år
Föreningen ska, innan förstagångslicensiering inhämta spelarens och, om spelaren är
under 18 år, dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera
spelaren och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i
spelarregistret. Intyget förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas
för SvFF.
Obs! Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12–14 år) blir inte
automatiskt licensierade i föreningen. Dock krävs nytt licensintyg från 15 år för att
licensieringen ska vara giltig. Om spelaren lämnar föreningen innan
förstagångslicensieringen ska han/hon strykas ur registret av föreningen varpå en
eventuellt ny förening kan förstagångslicensiera spelaren. Historiken kommer att
finnas kvar för att kunna fastställa vilka föreningar som varit delaktiga i spelarens
fotbollsmässiga utbildning.
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ANMÄLAN TILL SERIESPEL I UNGDOMSSERIERNA ÅR 2021
Anmälan gäller nedanstående serier:
Flickor och Pojkar 9 mot 9 för 13–14 år (2007–2008)
Man kan även anmäla lag som 7 mot 7.
Flickor och pojkar 7 mot 7 för 10–12 år (2009–2011)
Serierna spelas som tabellöst.
Flickor och Pojkar 5 mot 5 för 8–9 år (2012–2013)
Serierna spelas som tabellöst.
OBS: 9-åringarna kan även välja att anmäla sig till 5 mot 5 sammandrag!
Flickor och Pojkar 3 mot 3 för 7 år
Serierna spelas som tabellöst och i sammandragsform (3 matcher/ sammandrag).
Antal lag/serie, skriv om det skall heta A, B, 1, 2 osv. (anges i Fogis)
Serieavgift:
13–14 år 1300 kr/lag
9–12 år 900 kr/lag
7–9 år
100 kr/lag/sammandrag betalas till arrangerande förening.
Efteranmälan: Dubbel serieavgift
Urdragningsavgift av anmält lag: 1 000 kr/lag

Anmälan via FOGIS senast – 1 mars
Möjligheten finns att ha kombinerade lag (samarbete med annan förening)
Det är viktigt att ni lägger in ledarna med kontaktuppgifter på varje lag ni anmäler!
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ANMÄLAN TILL DISTRIKTSMÄSTERSKAP FÖR UNGDOM 2021
Gestriklands Fotbollförbunds Tävlingskommitté inbjuder härmed till distrikts-mästerskapet för ungdom år 2021.

Anmälningsavgiften:
Ungdom: 900 kr faktureras föreningen
Urdragningsavgift av anmält lag: 1 000 kr

DM Klasser:

P19 (2002) P17 (2004) P16 (2005) P15 (2006)
F17 (2004) F16 (2005) F15 (2006)
Endast ett lag/ förening

GFF cup:

P14 (2007) P13 (2008)
F14 (2007) F13 (2008)
Föreningen kan till dessa tävlingar anmäla flera lag/åldersklass.

Anmälan via FOGIS senast – 1 mars
Möjligheten finns att ha kombinerade lag (samarbete med annan förening)
Lagen skall då ha kombinerat lag även i seriespelet.
Spelare med dispens får ej delta.
Det är viktigt att ni lägger in ledarna med kontaktuppgifter på varje lag ni anmäler!
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INTRESSEANMÄLAN TILL SAMMANDRAG 5 mot 5
Gestriklands Fotbollförbund (GFF) har beslutat att även denna säsong tillfråga föreningarna om intresse att arrangera sammandragen i 5 mot 5 fotbollen för F8, F9, P8 och P9.
Det finns även seriespel i 5 mot 5 för 9-åringarna (födda 2012).
Föreningen: ______________________________________________________
Vi är intresserade av att stå som arrangör för ett sammandrag 5 mot 5
Intresset gäller följande årskullar (ringa in lämpliga alternativ):
F8 (2013)

F9 (2012)

P8 (2013)

P 9 (2012)

Ringa in önskat datum som finns att välja på och rangordna era önskemål:
Alt:_____ 15-16/5

Alt:____22-23/ 5

Alt:_____ 12-13/6

Alt:_____ 21-22/8

Alt______4-5/9

Alt:_____ 18-19/9

Sammandraget 4-5/9 är i år placerat på Måsberget och i samband med det genomförs
Fotbollens Dag i samarbete med Brynäs IF FF.
Föreningar som söker om att arrangera sammandrag ska kunna ta emot alla de lag som
vill spela sammandraget och anmäler sig i tid utifrån inbjudan framtagen av föreningen.
Arrangerande förening ska även följa GFFs framtagna lathund över planering och
genomförande av sammandrag (se näst sista sidan)

Intresseanmälan skall vara vårt kansli tillhanda senast 1 mars 2021
Under mars månad kontaktar vi alla föreningar som ansökt om sammandrag och meddelar vilka som beviljats att arrangera sammandrag.
__________________________2021 - _____ - _____
Ansvarig för anmälan: __________________________________________________
Mobil: ______________________Email:_______________________________________________
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INTRESSEANMÄLAN TILL SAMMANDRAG 3 mot 3
Gestriklands Fotbollförbund (GFF) tillfrågar föreningarna om intresse att arrangera sammandragen i 3 mot 3 fotbollen för F/P 7 år.

Föreningen: ______________________________________________________
Vi är intresserade av att stå som arrangör för ett sammandrag 3 mot 3
7-åringar (F/P födda 2014)
Ringa in önskat datum som finns att välja på och rangordna era önskemål:
Alt:_____ 15-6/5

Alt:_____ 22-23/5

Alt:_____ 12-13/6

Alt:_____ 21-22/8

Alt_____4-5/9

Alt:_____ 18-19/9

Sammandraget 4-5/9 är i år placerat på Måsberget och i samband med det genomförs
Fotbollens Dag i samarbete med Brynäs IF FF.
Föreningar som söker om att arrangera sammandrag ska kunna ta emot alla de lag som
vill spela sammandraget och anmäler sig i tid utifrån inbjudan.
Arrangerande förening ska även följa GFFs framtagna lathund över planering och
genomförande av sammandrag (se näst sista sidan)
För mer information om 3 mot 3 se Gestriklands FF:s hemsida (barn & ungdom)

Intresseanmälan skall vara vårt kansli tillhanda senast 1 mars 2021
Under mars månad kontaktar vi alla föreningar som ansökt om sammandrag och meddelar vilka som beviljats att arrangera sammandrag.
__________________________2021 - _____ - _____
Ansvarig för anmälan: _________________________________________________
Mobil: ________________________Email:____________________________________________
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Lathund för planering och genomförande av
sammandrag sanktionerade av GFF 2021
Inbjudan och anmälan:
- Inbjudan till sammandraget tar föreningen själva fram.
- GFF sprider sedan inbjudan via hemsida och mail till distriktets föreningar.
- Föreningen använder GFF:s framtagna Google formulär för anmälan till sammandrag. GFF ser till att arrangerande förening får tillgång till länk och behörighet.
Lottning och spelschema:
- Föreningen ansvarar för lottning
- Föreningen skall skicka ut ett spikat spelschema till deltagande föreningar senast
7 dagar före sammandraget. Försenade anmälningar avböjs därför. Kölista för
ev. avhopp kan dock erbjudas.
- Alla lag skall spela 3st matcher under max 3-4 timmar.
Domare:
- Föreningen tillsätter barn och ungdomsdomare.
Vid behov av utbildning av barn och ungdomsdomare kontakta GFF.
Planering och anläggning:
- Föreningen skall ha strategier för parkering och att utryckningsfordon alltid kan
komma fram till ev. skadade och sjuka på anläggningen.
- Omklädningsrum och toaletter skall finnas för behövande
Yta och planer:
3mot 3
- Krävs minst en yta á 100 x 65 (en 11 manna plan), rekommendationer är 15 x 10 m
med sarg/nät.
- Kompletta planer med nätsarg och mål finns att låna av GFF vid sammandrag.
Föreningen hämtar, sätter upp/river och återlämnar planerna till GFF.
(Se skiss planstorlekar för barn - och ungdomsfotboll på GFF hemsida)
5 mot 5
Krävs minst en yta á 100 x 65 (en 11 manna plan)
(Se skiss planstorlekar för barn - och ungdomsfotboll på GFF hemsida)
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Åldersklasser i barn- och ungdomsfotbollen
Gestriklands Fotbollförbund 2021
Födel- Säsongen 2021
seår

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Flickor/Pojkar 14
9 mot 9 speltid 3*25 min
Serie med tabell
2006 utan dispens
Dispens för 2005
Flickor/Pojkar 13
9 mot 9 speltid 3*25 min (kan även anmäla till 7 mot 7)
Serie med tabell
2007 utan dispens
Dispens för 2006
Flickor/Pojkar 12
7 mot 7 speltid 3*20 min
Serie utan tabell
(endast 1 överårig får vara på plan, ålders dispens skall ej sökas)
Flickor/Pojkar 11
7 mot 7 speltid 3*20 min
Serie utan tabell
(endast 1 överårig får vara på plan, ålders dispens skall ej sökas)
Flickor/Pojkar 10
7 mot 7 speltid 3*20 min
Serie utan tabell
(endast 1 överårig får vara på plan, ålders dispens skall ej sökas)
Flickor/Pojkar 9
5 mot 5 speltid 3*15 min (enskild match)
Serie utan tabell
5 mot 5 speltid 3*10 min * 3 matcher
Sammandrag
Flickor/Pojkar 8
5 mot 5 speltid 3*10 min * 3 matcher
Sammandrag
7-åringar (flickor/pojkar tillsammans)
3 mot 3 speltid 4*3 min * 3 matcher
Sammandrag

