Till berörda föreningar

2021.03.15

Spelordningsinformation för
Flickor Div 4-5 - Pojkar Div 6-8 2021
Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) har nu gjort
färdigt spelordningen för Flickor och Pojkar i spelformen 9 mot 9.
Mer information hittar du på kommande sidor.
Grundspelordningar kommer att finnas tillgängliga i FOGIS med början
2021.03.15. För att få hela spelprogrammet samt kontaktpersonerna.

VÄSTERGÖTLANDS
FOTBOLLFÖRBUND
Box 383
541 28 Skövde

Besöksadress
Gustav Adolfs gata 49
Bankgiro
5112 - 53 83

För att hämta kontaktuppgifter till motståndarlagen
Logga in i Fogis
Se till att Säsong 2021 är vald
I kolumnen till vänster väljer du din Tävling, ex. Pojkar Div 6
Klicka på fliken Tävlingar
Klicka på aktuell tävling, ex Pojkar Div 6 Norra
Välj fliken Anmälda lag

Postgiro
7 94 10 – 7

Därefter kan du välja att skriva ut kontaktlistan genom att klicka på
Visa listan i utskriftsvänligt format

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

För att hitta spelschemat i Fogis
Som ovan men istället för Tävlingar välj fliken Matcher
Här kan man välja hela spelschemat för serien alternativt endast
lagets matcher i serien. Observera att man kan sorterat i den blå listen
utifrån Matchnummer, Omgång, Hemma-/Bortalag, Tid och
Anläggning.
Manual för inregistrering av hemmamatcher i Fogis bilägges.
Om du/ni saknar inloggning i Fogis, kontakta föreningsadministratören
i er förening för hjälp med inloggningsuppgifter.
Spelprogram från andra serier som haft spelordningsmöte återfinns
på hemsidan https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/tavling/
Fastställande av speldagar: Varje lag lägger in dag, tid och plats för sina
hemmamatcher i Fogis, senast 2021.04.05. Därefter har bortalag en vecka
(t.o.m. 2021.04.11) på sig att kontrollera tiderna och, om man önskar ändra,
kontakta hemmalag för eventuell justering. Givetvis är det till fördel om man
haft kontakt innan man lägger in dag, tid samt plan på varje match.
Anläggning/plan kan ändras utifrån en lista som kommer upp när matchen
öppnas, saknas er anläggning/plan kontakta VFF:s kansli på
p-o@vastgotafotboll.org
Välj den plan där ni tror att matchen ska spelas. Det går sedan att byta
plan via Fogis under säsongen inom samma anläggning.

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

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
Fredrik Isacson
0500-40 11 10 val 4
076-641 97 39 sms
Örjan Sonesson
0500 40 11 10
Ingrid Lundkvist
0702-37 82 80

Mycket viktigt att detta fungerar – efter 2021.03.29 stängs möjligheten tillfälligt
för föreningarna att själva ändra i Fogis!
Om en match t.ex. har söndag som grundspeldag ska den förläggas till den
kalenderveckan dvs måndag-söndag i samma vecka.
Vid kvällsmatcher utan elljus i slutet av april och efter höststarten beaktas följande
senaste matchtider (OBS! Beräknat efter speltid 2x45 minuter):
10-14 april
18.00
22-26 augusti
18.30
15-19 april
18.15
27 augusti-3 september 18.15
20-24 april
18.30
4-8 september
18.00
25-30 april
18.45
9-13 september
17.45
1-31 maj
19.00
14-20 september
17.30
1 juni-31 juli
19.30
21-27 september
17.15
1-15 augusti
19.00
28 september-3 oktober 17.00
16-21 augusti
18.45
Matchändringar beträffande dagar och tider kan hemmalaget ändra själva i Fogis
efter att man kommit överens med motståndarlaget. Kommer man inte överens ska
VFF-kansliet informeras. Nytt datum tillsättas inom tre dagar efter beslutet att skjuta
upp matchen.
Kallelse av domare och gästande lag till matcher ska ske per telefon, mejl eller sms
senast fyra dagar före match. Kallelse ska alltid bekräftas av mottagaren, oavsett vilket
kommunikationssätt man valt. Vid tveksamhet – Ring!
Domare till matcher i Spelformen 9 mot 9 är föreningsdomare som dömer.
Hemmaföreningen ansvarar för att domaren genomgått föreningsdomarutbildning för
avsedd spelform senast under säsongen 2020.
Elektronisk domarrapport används. Det betyder att ni gör klart er laguppställning
elektroniskt i Fogis, skriver ut den och tar med till matchtillfället. Varje lag bör ha minst
en person med Fogis-inloggning. Information om elektronisk domarrapport hittar du på
VFF:s hemsida under Fogis.
Viktigt att den domarrapport ni medför till matchen är utskriven så nära
inpå matchen som möjligt för att undvika för många handskrivna ändringar
mellan utskrift och match. Hemmalaget ska rapportera inom 24 timmar efter match
och bortalaget har fyra dygn efter match på sig att påpeka eventuella felaktigheter i
rapporten. Givetvis gör bortalaget ev. sena justeringar i fogis (byte av spelare,
tröjnummer) och ändrar manuellt på blanketten som hemmalaget och domaren får. Så
att de kan händelserapportera.
Resultatrapportering: Hemmalaget är ansvarig för resultat och händelserapportering
sker i Fogis. Se manual på VFFs hemsida.
Tävlingsbestämmelser: SvFF:s centrala bestämmelser består av två delar,
Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelser (RB). Det är förenings,
ledares, spelares och funktionärs skyldighet att ha vetskap om innehållet i de vid varje
tid gällande tävlingsreglerna.
I TB och RB skriver VFF in sina särbestämmelser i anslutning till respektive central
paragraf. Vi ber er noga ta del av VFF:s tävlingsbestämmelser, både den allmänna

delen och den specifika delen för divisionsspelet. TB kommer finnas på hemsidan
under Tävling/Bestämmelser.
Spelare ska vara registrerade i föreningen Kontrollera att era spelare är/finns
registrerade i FOGIS. Spelare som ska delta i seriespelet ska vara ungdoms
registrerad för föreningen hen spelar för. Se även SvFF:s
Representationsbestämmelser,

APPEN MIN FOTBOLL
SVENSK FOTBOLLS APP & MEDIEPLATTFORM
Appen är till för Svensk bredd-, barn- och ungdomsfotboll.
Enkel rapportering av mål & matchhändelser.
(Dock måste händelserapportering även läggas in i Fogis av föreningen
när det gäller Flickserier Div 3-8 och Pojkar Div 5-16. Appen hämtar
laguppställningen från Fogis innan matchen när Ni lagt upp den).
Händelserapporteringen i Flickor div 3-5 och Pojkar div 5-8 måste ske i Fogis.

Film, foto & kommentering- gör det enkelt att livestreama från
ditt lags matcher utan att behöva söka tillstånd från förbundet.
Följarna får pushnotiser i realtid när något händer i matcher, precis
som alla andra appar, Flashscore mm
Alla serier, föreningar & lag får egen mediesite.
Det finns inbyggda funktionaliteter för integritet.
Ni kan skapa egna partnerpaket- dvs era sponsorer kan synas
i appen när ert lag spelar, vilket gör att ni kan tjäna mer pengar.
Ju fler föreningar som ansluter sig desto fler STORA sponsorer
vill synas i appen och desto mer pengar till fotbollen.
VFF hoppas att alla ni föreningar ansluter era lag så att vi kan få
en stor anslutning till denna app.
Det kommer under året att implementeras funktioner mot FOGIS
som kommer underlätta administrationen för ledare i föreningen.

VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

P-O Carlsson

