Norrbottens
Fotbollförbund
INBJUDAN TILL NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUNDS
11-MANNA OCH 9-MANNA SERIER FÖR POJKAR & FLICKOR 2016
ANMÄLAN:

Sker i FOGIS föreningsinloggningen samt på bifogad anmälningstalong som skall vara
NFF: s kansli tillhanda senast fredagen den 18 mars 2016.

ANM.AVGIFT: F 15 och 17 samt P 15, 16 och 17, 1 300 kr/lag.
P och F div. 1 – 4 11-manna, 950 kr/lag.
P och F div. 1
9- manna, 850 kr/lag.
OBS! NFF fakturerar föreningen startavgiften efter anmälningstidens utgång.

REGLER:

I pojkar U17-kval, flickor och pojkar 15 och 17 elit får ej överåriga spelare delta.
Dispens är ej tillåtet. Detta gäller även flickor och pojkar div.1 11-manna.
När det gäller 9-manna–mannaserier och div. 4 11-manna måste dispens sökas för
eventuella överåriga.
Övriga serier spelas som divisionsspel.

KONTAKTPERSON:

Blankett med uppgifter om kontaktperson för respektive lag bifogas
med denna inbjudan som insändes tillsammans med anmälan.

FRÅGOR:

Frågor kan ställas till NFF: s kansli Roger Sjöström tel 070 – 626 67 47 eller
Malte Olsson 070 – 699 17 77.

Anmälan:

Anmälan skall göras via FOGIS. Se manual på hemsidan!

SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 MARS 2016

ADRESS:

BILAGOR:

Norrbottens Fotbollförbund, Idrottens Hus, Kronan A3, 974 42 LULEÅ.
E-post: roger.sjostrom@norrbottensff.bd.se
Fax: 0920 - 43 44 95

Anmälningsblankett
Regler för divisionsspel
Uppgifter om kontaktperson

NORRBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND
Ungdomskommittén

ANMÄLNINGSTALONG (behöver ej skickas in)
Anmäl i FOGIS föreningsinloggningen !!!!!
Härmed anmäler
_____________________________________________________________

Följande lag till NFF: s ungdomsserier för pojkar och flickor år 2016.
Seriespel 11-mannalag och 9-mannalag:
Antal

Plan

Serie

Kön

Åldersgrupp
16 år, födda 2000 och yngre

____st lag

A

U17-KVAL

POJKAR (inga överåriga)

____st lag

B

ELITSERIE

POJKAR (3 överåriga, f.2000) 15 år, födda 2001 och yngre

____st lag

A

ELITSERIE

FLICKOR (3 överåriga, f.1998) 17 år, födda 1999 och yngre

____st lag

B

ELITSERIE

FLICKOR (3 överåriga, f.2000) 15 år, födda 2001 och yngre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------____st lag

A

DIV. 1:11 POJKAR

Rekommenderad ålder 16-18 år, födda 1998-2000

____st lag

A

DIV. 2:11 POJKAR

Rekommenderad ålder 15-16 år, födda 2000-2001

____st lag

B

DIV. 3:11 POJKAR

Rekommenderad ålder 14-15 år, födda 2001-2002

____st lag

B

DIV. 4:11 POJKAR

Fast ålder 14 år, födda 2002 och yngre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

____st lag

C

DIV. 1:9 POJKAR

Fast ålder 13 år, födda 2003 och yngre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------____st lag

A

DIV. 1:11 FLICKOR

Rekommenderad ålder 16-18 år, födda 1998-2000

____st lag

A

DIV. 2:11 FLICKOR

Rekommenderad ålder 15-16 år, födda 2000-2001

____st lag

B

DIV. 3:11 FLICKOR

Rekommenderad ålder 14-15 år, födda 2001-2002

____st lag

B

DIV. 4:11 FLICKOR

Fast ålder 14 år, födda 2002 och yngre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

____st lag

C

STARTAVGIFT:

DIV. 1:9 FLICKOR

Fast ålder 13 år, födda 2003 och yngre

OBS! NFF fakturerar föreningen startavgiften
efter anmälningstidens utgång.

________________________________________ / _________________________
Föreningsansvarig för anmälan
Titel
ANMÄLAN SKA VARA NFF:S KANSLI TILLHANDA
SENAST FREDAG 18 mars 2016.

Divisionsspel i ungdomsserierna 2016

Motivering





Divisionsspelet syftar till att ge lag, och framförallt spelare, möjlighet att delta på en nivå
som motsvarar deras utveckling och mognad.
Föreningarna behöver inte ansöka om ålders dispenser i division 2:11 och 3:11 utan
avgör själva om det finns motiv för att låta överåriga delta i rekommenderad i
ålders nivå.
På sikt kommer lagen att spela på en nivå som motsvarar respektive lags kvalité och
mognad och därmed utvecklas alla på ett optimalt sätt.

Serieindelning
Pojkar 11-manna
 Div 1:11
 Div 2:11
 Div 3:11
 Div 4:11

Plan
A
A
B
B

Rekommenderad ålder 16-18 år
Rekommenderad ålder 15-16 år
Rekommenderad ålder 14-15 år
Fast ålder 14 år

Regional serie (Överåriga tillåts ej)

Pojkar 9-manna
 Div 1:9
C

13 år och yngre

Regional serie (Överåriga tillåts ej)

Flickor 11-manna
 Div 1:11
 Div 2:11
 Div 3:11
 Div 4:11

Rekommenderad ålder 17-18 år
Rekommenderad ålder 15-16 år
Rekommenderad ålder 14-15 år
Fast ålder 14 år

Regional serie (Överåriga tillåts ej)

13 år och yngre

Regional serie (Överåriga tillåts ej)

A
A
B
B

Flickor 9-manna
 Div 1:9
C

Regional serie
Regional serie
Regional serie (Överåriga tillåts ej)

Regional serie
Regional serie
Regional serie (Överåriga tillåts ej)

_____________________________________________________________________________________________

Elitserier samt Distrikts cuper
Elit- och distriktsserier för pojkar och flickor samt NFF: s distrikts cuper (Lilla VM och DM) genomförs
enligt nedan.
Pojkar 11-manna
P15 Elit
15 år och yngre
P16 SM-kval 16 år och yngre

(3 överåriga med ett års överårighet, ingen dispens krävs)
(i denna tävling får inte överåriga spelare delta)

Flickor 11-manna
F15 Elit
15 år och yngre
F17 Elit
17 år och yngre

(3 överåriga med ett års överårighet, ingen dispens krävs)
(3 överåriga med ett års överårighet, ingen dispens krävs)

Distrikts cuper

(separat inbjudan kommer)

Lilla VM:
Flickor/Pojkar 14 år

(i denna tävling får inte överåriga spelare delta)

COOP Norrbotten Cup:
Flickor/Pojkar 19, 16, 15 år

(i denna tävling får inte överåriga spelare delta)

Regionala serier

Regler/Riktlinjer


Föreningarna disponerar fritt över sitt spelarmaterial och enskilda spelare kan spela i olika lag
inom föreningen och olika divisioner under samma säsong.



Ungdomskommittén förväntar sig att sportsliga värderingar sätts främst vid disponerandet av
spelarmaterialet.



En spelare som deltagit i högre division än sin rekommenderande bör sedan inte delta i en
lägre division än den som rekommenderats för spelarens aktuella ålder.



Spelare äldre än födda 1998 får ej deltaga i ungdomsserierna. Dispenser kommer ej att
beviljas. Har ni spelare som är äldre i ert lag rekommenderar vi er att anmäla laget till serie
div. 5 herrar eller div. 4 damer.

Dispenser
 I 9-mannaserierna samt div.4 11-manna tillåts inga överåriga utan dispens!
Om särskilda skäl föreligger skall dispens sökas hos NFF:s ungdomskommitté. Särskilda skäl
kan t ex vara medicinska eller sociala. Dispensansökan finns att ladda ner på NFF:s hemsida.
En dispensansökan per spelare. Dispensen kostar 100 kr som faktureras föreningen om
dispensen beviljas.
Beviljad dispens skall alltid medfölja vid match samt markeras på spelarförteckningen.
Spelarförteckning lämnas alltid i två ex. Ett till domaren samt ett till motståndarlagets
ledare.

Övrigt


Ungdomskommittén kan i förekommande fall, och efter hörande av berörd förening besluta om att
flytta enskild lag till annan divisionstillhörighet som är mer anpassad till lagets åldersstruktur.

Norrbottens
Fotbollförbund
MANUAL FÖR ANMÄLAN VIA FOGIS AV FÖRENINGEN
För att anmäla lag till divisionsspel så loggar Ni in på Er inloggning i FOGIS förening.
Det första Ni gör är att välja årtal, årtalet ändrar Ni genom att klicka på
årtalet och välj 2016. GLÖM ej att spara.
Där finner Ni lag som är föreslagna d v s vi har flyttat upp lagen en division utifrån 2015 års seriespel.
Om Ni hittar ett lag som passar så klicka på den gröna ”bocken” och fyll i kontaktuppgifterna.
OBS sök först efter person i Er förening under personer innan Ni registrerar ny person.
Om Ni registrerar ny person skall alla siffrorna i personnumret anges och glöm ej att bocka för det
uppgifter som skall synas, ett förslag är namn, telefonnumren och e-postadress.
Läs gärna igenom manualen vars länk bifogas nedan.
Om Ni skall anmäla ett nytt lag, använd Er av manualen som Ni finner på
http://norrbotten.svenskfotboll.se/arkiv/hem/manual-fogis-foreningarna/
Det är en ganska stor fil så det tar ett tag innan den öppnar.
Men sök först om Ni har något lag i Er förening som redan är registrerat och som Ni kan använda Er av
Har Ni problem så skicka gärna en e-post till undertecknad så skall jag försöka rätta till problemet. Ni
måste då ange användarnamn och inloggning så jag kommer in på Er FOGIS inloggning, detta stannar
naturligtvis hos mig!

Lycka till
Norrbottens Fotbollförbund
Ungdomskommittén

Malte Olsson
Kanslichef
e-post: malte.olsson@norrbottensff.bd.se
070-69 71

A = Ordinarie 11 mannaplan 105x65 m (Svart linje) B = Förminskad 11- mannaplan 94x65 m (Gul linje) C = 9-mannaplan 72x55 m (Blå linje)
D = Ordinarie 7-mannaplan 65x40 m (Grön linje) E = Förminskad 7 mannaplan 50x30 m (Röd linje)

TÄVLINGSMATRIS 2015
Ålder

Spelsätt

7-8 år

Speltid
(min)

Rek
Ant
Spel
are

-

2*12

9

Sammandrag
kommunvis; 1 nivå

-

2*20

9

Seriespel/Minisamma
ndrag kommunvis;1
nivå

10*20m

2*25

10

Se planskiss

60-65x40

11*30m

2*30

10

På tvären
(långlinjelånglinje)

72 x 55m

11*30m

2*35

12*

På längden
(mellan
straffomr)

Zonserier
Geografisk lottning
Laguppställningar och
tabeller från 13 år

11*40m

14:2*35
15:2*40

14*

Målområdemålområde

•
•

Divisionsspel
Elitserie 15 år

16*40m

16:2*40
17-:2*45

14*

Fullstor plan

•
•

Divisionsspel
SM-kval P16

Boll

Målstorlek

Planstorlek

5-manna

3

3x2m

30 x 20m

9 år

5-manna

3

3x2m

40 x 20m

10-11 år

7-manna

4

5x2m

50 x 30m

12 år

7-manna

4

5x2m

13 år

9-manna

4

5x 2 m

StraffOmråde
Rek.

Längden kan
variera utifrån
ordinarie
planstrlk

14-15 år

16-18 år

11-manna

11-manna

F:4
P:5

7,32 x 2,44

5

7,32 x 2,44

94 x 65m
Längden och
bredden kan
variera utifrån
ordinarie
planstrlk

*=Rekommenderat antal ej lika med maximalt antal

105x65m
Längden och
bredden kan
variera utifrån
ordinarie
planstrlk

Kommentar

Anmälan/
serieform

Zonserier
Geografisk lottning

