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Dags att fundera på
höstens spel i 10-13 års
serierna
Ni behöver inte anmäla er
till höstens spel. Om ni
deltog under våren så är ni
automatiskt anmälda till
höstens spel. Meddela oss
om ni vill göra något av
följande:
• Anmäla nytt lag eller
avanmäla lag.
• Ändra i svårighetsnivå. I
7-manna väljer man
mellan lätt och svår, i 9manna väljer man mellan
nivå 2, 3, 4 eller 5.
• Önskemål om matchdagar, eventuella
förbehåll som vi bör
känna till. Endast om ni
inte meddelat oss i våras.
Önskemål om ändringar ska
mejlas till
mattias.persson@gbgfotboll.se

och vara oss tillhanda senast
söndag 2 juni.
Obs! Om ni inte vill göra
några ändringar, sitt lugnt i
båten och invänta ett
spelprogram som beräknas
vara klart senast vecka 28.
Höstens spel beräknas börja
vecka 34 och pågå i sju eller
åtta veckor. Det är inte
nödvändigtvis så att man får
möta helt nya lag på hösten.
Önskemål om byte av
svårighetsnivå försöker vi
uppfylla, men vi förbehåller
oss rätten att bestämma, för
att kunna få ihop en hyfsad
serieindelning.

I 12-16 årsserierna på
pojksidan och 12-15
årsserierna på flicksidan så
innebär ett gult kort att
spelaren blir utvisad i 5
minuter. Notera att det är
lagets ledare som ansvarar
för att hålla koll på
utvisningstiden och det
behövs inget godkännande
från domaren i samband
med spelarens återinträde.
Det är naturligtvis ledaren
som ansvarar för att
spelaren faktiskt är utvisad i
5 minuter.

juni. Det innebär att om man
vill byta klubb inom denna
termin så krävs en dispensövergång som ska
godkännas av båda
föreningarna och av oss. En
spelare kan utan pappersexercis byta till annan
förening mellan terminerna,
exempelvis för att spela en
cup med annan förening
under juli månad. Man ska
då komma ihåg att spelaren
inte kan byta tillbaka till
moderföreningen förrän 1
nov. Det krävs i så fall en
dispensövergång som ska
godkännas av oss.

Gällande laguppställningar

Riksfinaler Sanktan
2013

Gällande korttidsutvisningar

Elektroniska laguppställningar via fogis ska
användas i all fotboll från 15
år och uppåt. En avgift på
100 kr kommer att debiteras
föreningar som använder sig
av handskrivna laguppställningar. I 12-14 årsserierna så rekommenderar
vi laguppställning via fogis.
I annat fall ska blanketten i
dokumentbanken användas
(Laguppställning 12-14 år).

Representationsbestämmelser t.o.m 14
år

Det kommer inte bli några
Riksfinaler i Sanktan 2013.
Expressen har beslutat att
inte genom-föra tävlingen i
år. Vad gäller våra lokala
Sanktanfinaler så ber vi om
att få återkomma i ärendet,
vi hoppas kunna ha mer
info i början på juni.

Semesterstängt
Vecka 28-31 kommer
kansliet att vara stängt, dock
är vår reception öppen som
vanligt.

Vi påminner om det här
ofta, men det finns
anledning att göra det igen.
Spelare upp t.o.m 14 år kan
bara spela i en förening per
speltermin. Just nu är vi mitt
uppe i en termin som
sträcker sig från 1 mars – 30
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