Till distriktets samtliga föreningar

2020.12.18

Inbjudan till Utvecklingslag,
damer och herrar 2021

VÄSTERGÖTLANDS
FOTBOLLFÖRBUND
Box 383
541 28 Skövde

Västergötlands Fotbollförbund inbjuder alla distriktets föreningar
att anmäla Utvecklingslag till seriespel 2021.
Observera den information som lämnas om spel 7 mot 7 under 2021.

Besöksadress
Gustav Adolfs gata 49

Först information om spelardisponering i U-lag:
Med jämna mellanrum får vi synpunkter på att U-lagen ofta innehåller
”för många A-lagsspelare”. Vi har sedan några år fri disponering
mellan A- och U-lag i Utvecklingsserierna så det finns ingen
begränsning i det avseendet. Däremot bör föreningarna i största
möjliga mån undvika att använda för många A-lagsspelare i U-laget,
både med tanke på slitage på eget material men även av hänsyn till
serien som helhet.

Postgiro
7 94 10 – 7

Bankgiro
5112 - 53 83

Fax
010-476 41 01
Hemsida
www.vastgotafotboll.org
Följ oss på Facebook
Västergötlands Förbund

P-O Carlsson
0500 40 11 10, val 3
0725-23 31 84 sms

Inbjudan gäller:
 Damer, U-lag, som vill spela i division 4 (anmäl via mejl
senast 2020.12.31)
 Damer, U-lag som vill spela i Utvecklingsserie
 Herrar, U-lag i Utvecklingsserie
 Damer och Herrar, 7 mot 7
Observera också de alternativ som nämns på nästa sida gällande
Flickor 19 och Flickor 18 år.

ANMÄLAN T.O.M 2021.01.31
(undantag Damer division 4 och Flickor 19 år)

Johan Gustavsson
0500 40 11 10, val 1
0702-47 72 16 sms
Annelie Henningsson
0500 40 11 10, val 6, 7
Ulrik Hedfjärd
0500 40 11 10, val 4
0702-36 71 25 sms
Helena Johansson
0500 40 11 10, val 6
Mats Karlén
0500-40 11 10, val 2
0709-76 41 56 sms
Lisa Larsson
0500 40 11 10, val 5

Mikael Lindgren
0500 40 11 10, val 5
0703-15 93 02 sms
Niclas Krantz
0500-40 11 10, val 4
0709-76 42 14 sms

Damer:
 U-lag i division 4
Inför 2019 biföll representantskapet en motion om att
föreningars ”andralag/U-lag” skulle få spela i A-lagsserie.
Efteranmälan av U-lag till A-lagsserie kan nu göras via mejl
till mats.k@vastgotafotboll senast 2020.12.31 och de nyanmälda
lagen placeras i division 4. Som högst kan U-lagen avancera till
division 3.
Föreningar som tidigare anmält sitt U-lag till division 3 eller 4 i
Fogis behöver givetvis inte anmäla via mejl utan det gäller
enbart föreningar som nu bestämmer sig för spel i A-lagsserie.








U-lag i Utvecklingsserierna
U-lag kan också anmälas till de ”traditionella” Utvecklingsserierna.
VFF öppnar för spel med 9 mot 9-lag i såväl division 4 som i
Utvecklingsserierna. Förening som önskar denna möjlighet
ansöker om detta hos VFF:s tävlingskommitté. 9 mot 9 beviljas
säsongsvis och följer inte med automatik med från förra
säsongen. Notera gärna 9 mot 9 i kommentarsfältet vid
anmälan.
VFF inbjuder också till en tävlingskategori som vi kallar
Division 1, 18 +. Den tävlingen ingår i divisionsspelet och är i
praktiken avsedd för flickjuniorlag med tre överåriga över 18
år. Inför 2021 har åldern höjts från 17 till 18 år (födda 2003 och
senare).
Detta kan ses som ett komplement eller ett alternativ till det
traditionella U-laget. Det kan också vara ett socialt bra sätt att
behålla spelare i junioråldern om de får fortsätta spela med och
mot jämnåriga i ett lag med huvudsakligen ungdomar.
Anmälan görs via divisionsspelet, se Tävling/Seriespel/Barn
och ungdom. Anmälan 2021.01.31.
I samarbete med Göteborgs och Hallands Fotbollförbund
inbjuder vi 2021 till regionala serier i ålderklassen Flickor 19 år
(födda 2002 och senare). Grunden till denna serie tror vi är lag
som 2020 spelat i Svenska FF:s 17-årsserie samt föreningar som
har ”unga och träningsvilliga” spelare som annars skulle kunna
utgöra föreningens U-lag i en seniorserie. I denna serie tillåts
tre spelare som max får vara två år äldre. Anmälan senast
2021.01.17.

Herrar:
 Herrar, Utveckling Elit, division 1 och 2
 Herrar, Utveckling A
 Herrar, Utveckling B


VFF inbjuder också till en tävlingskategori som vi kallar
Division 1, 19 +. Den tävlingen kommer att ingå i
divisionsspelet och är i praktiken avsedd för pojkjuniorlag med
tre överåriga över 19 år.
Detta kan ses som ett komplement eller ett alternativ till det
traditionella U-laget. Det kan också vara ett socialt bra sätt att
behålla spelare i junioråldern om de får fortsätta spela med och
mot jämnåriga i ett lag med huvudsakligen ungdomar.
Anmälan görs via divisionsspelet, se Tävling/Seriespel/Barn
och ungdom. Anmälan senast 2021.01.31
Till herrarnas Utveckling A och B kan även föreningar anmäla
A-lag som inte spelar i div 4-6. C-lag/motsvarande ska också
anmälas nu.
Vi rekommenderar en nivåindelning för U-lagen enligt nedan:
Utveckling Elit division 1 och 2 Föreningar i division 2-4
Utveckling A
Föreningar i division 5
Utveckling B
Föreningar i division 6
Orsaken till denna rekommendation är att vi menar att alltför
många föreningar i väljer att ”anmäla ner” sina U-lag till för låg
nivå med ojämna matcher som följd.
Om någon förening väljer annan nivå ber vi er om en förklaring
i kommentarsfältet.
VFF öppnar för spel med 9 mot 9-lag i Utvecklingsserierna.
Förening som önskar denna möjlighet ansöker om detta hos
VFF:s tävlingskommitté. 9 mot 9 beviljas säsongsvis och följer
inte med automatik med från förra säsongen. Notera gärna 9
mot 9 i kommentarsfältet vid anmälan.

Seriesammansättning/reducerat antal matcher:
2019 och 2020 öppnades möjligheten för föreningarna att spela
reducerat antal matcher i sin serie, oftast cirka hälften av matcherna.
Inför 2021 avser VFF att placera dessa lag i ”egna serier” för att
undvika haltande serier.
Föreningar som önskar spela reducerat antal matcher, cirka 8-10
stycken, anger detta i kommentarsfältet vid anmälan.

Anmälan av lag:
Lagen ska anmälas i Fogis senast 2021.01.31 med rätt kontaktpersoner
och dräktfärger.
Där finns också ett kommentarsfält där ni anger önskad serienivå
(se ovan) för ert lag. Det är obligatoriskt att fylla i detta fält. Eventuella
synpunkter eller önskemål kan också skrivas in där. Skulle ni ha fler
och utförligare synpunkter kan ni mejla dessa på
mats.k@vastgotafotboll.org senast sista anmälningsdagen.
Alla lag som avslutade seriespelet 2020 är föreslagna i Utvecklingsserie inför 2021. Anmälan görs genom att trycka på grön bock efter
lagnamnet i Fogis. Lag som inte deltog eller inte avslutade säsongen
2020 ska anmälas som nytt lag.
Instruktion för anmälan finns på hemsidan under Fogis/Manualer, läs
hela manualen speciellt punkt 10 och 11 för att komma åt kommentarsfältet. Föreningar som är osäkra på sitt U-lag och inte kan lämna
definitiv anmälan senast 2021.01.31, ber vi mejla
mats.k@vastgotafotboll.org och meddela hur läget är och när ni räknar
med att fatta beslut om deltagande i seriespel.
Spel 7 mot 7:
Vi konstaterar att många föreningar har svårt att samla lag till spel 11
mot 11. 7 mot 7-spel kan vara ett alternativ för andralag men kanske
främst för motionslag/tredjelag/C-lag/motionslag. Vi gör därför ett
försök att arrangera seriespel 7 mot 7 för både damer och herrar.
Damserier 7 mot 7 kommer att kallas DIVISION 5.
Herrserier 7 mot 7 kommer att kallas DIVISION 7.
Intresse för att spela 7 mot 7 meddelas via mejl till
mats.k@vastgotafotboll.org

Övrigt:
VFF:s tävlingskommitté (DTK) börjar efter anmälningstidens utgång
att arbeta med sitt förslag till seriesammansättning för Utvecklingsserierna.

VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Mats Karlén

