Arboga Södra IF
Arboga 2012-02-24
Inbjudan till Arboga Södra IF:s Västra serien ”Vänskapsfotboll” 2012 5-manna Poolspel
Er förenings yngre lag inbjuds härmed till den sedvanliga Vänskapsfotbollen.
I år omfattas den av åldersklasserna födda 2004 och 2005 och den är öppen för
både pojkar och flickor.
Årskullarna 04 och 05, 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
Anmälan görs på bifogadblankett till:

Ekbackens IP
732 49 Arboga
Tel. 0589-19844
senast 2012-03-30

Anmälningsavgiften för Vänskapsfotbollen är satt enligt Västmanlands Fotbollsförbunds
fastställda riktlinjer, d v s: 800:- / lag för 5-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 Vänskapsserien Poolspel 5-manna: Johan Svensson 073-931 14 47
Välkomna till Arboga Södra IF:s Vänskapsfotboll Västra serien 2012.
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ANMÄLNINGSBLANKETT
Arboga Södra IF:s
Västra serien Poolspel 5-manna
Klubb:
Anmäler följande lag enligt nedan:
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 samtyck
till att den arrangerande föreningen antecknar vederbörandes personuppgifter i den arrangerande
föreningens register samt att uppgifterna, inom ramen för för föreningens verksamhet, tillhandahåll
den arrangerande föreningens samarbetspartners och även offentliggörs oavsett framställningsform
Anmälningsavgiften är 800:- / lag.
Totalt betalas till Arboga Södra IF:s Bg. 5802-8119
senast 2012-03-30

Anmälarens underskrift

