Arboga Södra IF

Arboga den 2011-03-10

Inbjudan till Arboga Södra IF:s ”Vänskapsfotboll” 2011 (7- och 5-manna).
Er förenings yngre lag inbjuds härmed till den sedvanliga Vänskapsfotbollen.
I år omfattas den av åldersklasserna födda 2001, 2002, 2003, 2004 och den är öppen för
både pojkar och flickor.
Årskullarna 01 och 02, seriespel 7-manna (separata pojk- och flickserier)
Årskullarna 03 och 04, poolspel 5-manna (separata pojk- och flickgrupper)
I serier arrangerade av föreningar (med Tillstånd från VFF) ska dispens sökas hos förening
(dvs. inga generella dispenser)
Vänskapsfotbollen beräknas starta vecka 18 !!!
I seriefotboll för ungdomar inom Västmanland, har VFF beslutat att inga tabeller eller
resultatlistor med placeringar får förekomma i åldersgrupperna 9 år och yngre.
Anmälan görs på bifogad blankett till:

Arboga Södra IF
Ekbackens IP
732 49 Arboga
Tel. 0589-19844
senast 2011-04-01

Anmälningsavgiften för Vänskapsfotbollen är satt enligt Västmanlands Fotbollsförbunds
fastställda riktlinjer, d v s: 800 kr / lag för 5-mannalagen och 1 000 kr (utan tabell)
respektive 1 250 kr (med tabell) / lag för 7-mannalagen.
Avgiften insätts samtidigt med anmälan, på Arboga Södra IF:s bankgiro: 5802-8119.
I övrigt hänvisas till de anvisningar som medföljer det lottade matchprogrammet.
Samtycke enligt den nya Personuppgiftslagen
Deltagande förening förbinder sig att före tävling inhämta samtliga spelares och ledares
samtycke till att den arrangerande föreningen antecknar vederbörandes personuppgifter i den
arrangerande föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för föreningens
verksamhet, tillhandahålls den arrangerande föreningens samarbetspartners och även
offentliggörs oavsett framställningsform.
Ansvarig för Södraserien: Sven Tholin 070-616 25 82
Välkomna till Arboga Södra IF:s Vänskapsfotboll 2011.
Arboga Södra IF
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ANMÄLNINGSBLANKETT
för Arboga Södra IF:s
VÄNSKAPSFOTBOLL
Klubb:
Anmäler följande lag enligt nedan:
OBS, för P01, specificera om ni önskar delta i serie med eller utan tabell!
Lag:

Tröjfärg:

Ledare:

Tel:

Ledarens mailadress:
Lag:

Tröjfärg:

Ledare:

Tel:

Ledarens mailadress:
Lag:

Tröjfärg:

Ledare:

Tel:

Ledarens mailadress:
Lag:

Tröjfärg:

Ledare:

Tel:

Ledarens mailadress:
Samtycke enligt den nya Personuppgiftslagen
Deltagande förening förbinder sig att före tävling inhämta samtliga spelares och ledares samtycke
till att den arrangerande föreningen antecknar vederbörandes personuppgifter i den arrangerande
föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för för föreningens verksamhet, tillhandahålls
den arrangerande föreningens samarbetspartners och även offentliggörs oavsett framställningsform.
Anmälningsavgiften är 800kr / 5-mannalag
Anmälningsavgiften är 1 000:- (utan tabell) reseptektive 1 250:- (med tabell) / 7-mannalag
Totalt betalas till Arboga Södra IF:s Bg. 5802-8119
senast 2011-04-01
Anmälarens underskrift

Föreskrifter för poolspel 7-8 år (5-mannafotboll)
5-mannaspelet skall ske i form av poolspel, vilket innebär att ett antal lag träffas en helg
(lördag eller söndag) och spelar några matcher. Inget traditionellt seriespel med tabeller eller
annan form av resultatredovisning. Inga segrare koras, matchen är det enda
tävlingsmomentet!
•

Arrangeras av förening med ”Tillstånd” från VFF

•

Antal poolspel som ska erbjudas och som är fria för lagen att delta på:
6 tillfällen för 7-åringar (3 vår och 3 höst)
8 tillfällen för 8-åringar (4 vår och 4 höst)

•

Speldatum: Ej tillåtet samma helg som Fotbollens Dag (20-21/8 2011)

•

Anmälningsavgift: 800:-/lag
Föranmälan av lag sker till förening med ”Tillstånd” enligt fastställd kostnad
Om en förening sedan önskar delta med ett extra lag vid enstaka poolspel bör ingen
kostnad tillkomma.
OBS!
Avgörs från fall till fall av resp. arrangör för att undvika att detta missbrukas

•

Priser: Diplom till deltagare är valfritt för arrangören

•

Förening med ”Tillstånd” ansvarar för följande:
Utser speldatum och ”arrangerande föreningar” samt sista anmälningsdatum för varje
enskilt poolspel. Dessa ska delges VFF för publicering på vff.se
Administrerar all anmälan och lottning samt delgivning till ”arrangerande förening” och
deltagande lag

•

Resultat och tabeller: Får ej redovisas i någon form

•

Dispenser: För överåriga spelare ska dispens sökas hos förening med ”Tillstånd”, dvs
inga generella dispenser tillämpas

•

Antal matcher: 2-3 per lag (spelare) vid resp. poolspel (max 1,5 timme enligt FSLL)

•

Speltid:
7 år 2 x 15 min
8 år 2 x 15 min (Notera: som tidigare men 2 x 20 min enligt FSLL)

•

Bollstorlek: 3:a

•

Planmått: Max 40 x 20 meter (använd befintliga linjer och komplettera med koner).

•

En 11-mannaplan kan indelas i fyra planer, och mellan planerna kan korridorer skapas
för ledare och föräldrar

•

Mål: 3 x 2 meter (motsvarar handbollsmål)

•

Målvakten sätter igång allt spel genom att kasta ut bollen

•

Ny särskild regel fr.o.m. 2011: Vid samtliga poolspel ska försvarande lag backa till
mittlinjen vid inspark tills bollen är i spel

•

Rekommendation att domaren blåser av spelet för byten enligt överenskommelse lagen
emellan
I övrigt ska det i inbjudan framgå att ”Spelregler för 7-mannafotboll” och ”TRU” (Tävlingsoch Representationsbestämmelser för Ungdom) gäller

•

Föreskrifter för seriespel 9-10 år (7-mannafotboll)
•

Arrangeras av förening med ”Tillstånd” från VFF

•

För 9-åringar ska endast serier utan tabeller erbjudas

•

För 10-åringar erbjuds serier med eller utan tabeller som alternativ för lagen

•

Efter avslutat seriespel tillåts en avslutande endagsturnering för respektive åldersklass:
För 9-åringar endast gruppspel utan slutsegrare
För 10-åringar gruppspel alternativt cupspel där samtliga lag går till A- eller B-slutspel

•

Resultat: Kan redovisas även för 9-10 år utan tabeller eftersom särskilda lottningsnycklar
ska tillämpas.

•

VFFs lottningsnycklar där ”Alla möter INTE alla” måste användas i serier utan tabeller

•

Tabeller: Får ej redovisas för 9-åringar och 10-åringar utan tabeller

•

Nivåanpassning: Där det är möjligt ska omlottning ske inför hösten för att nivåanpassa
motståndet

•

Anmälningsavgift:
7-manna utan tabell 1000: - Samma som VFF 2011
7-manna med tabell 1250: - (medaljer ingår) Samma som VFF 2011

•

Priser: Medaljer till seriesegrare med tabell och i övrigt diplom till deltagare är valfritt

•

Antal matcher: 1 match per vecka (beroende på antalet lag vid seriespel med tabeller
kan undantag vara oundvikligt enstaka veckor)

•

Speltid:
Flickor och pojkar 9 år 2 x 25 min (Notera: 2 x 20 min vid 5-mannaspel enligt FSLL)
Flickor och pojkar 10 år 2 x 25 min (enligt FSLL)

•

•

•

Bollstorlek:
Flickor och pojkar 9 år 4:a (Notera: 3:a vid 5-mannaspel enligt FSLL)
Flickor och pojkar 10 år 4:a (enligt FSLL)
Dispenser: För överåriga spelare ska dispens sökas hos förening med ”Tillstånd”, dvs
inga generella dispenser tillämpas
I övrigt ska det i inbjudan framgå att ”Spelregler för 7-mannafotboll” och ”TRU” (Tävlingsoch Representationsbestämmelser för Ungdom) gäller

