Östersund, Sundsvall,
Örnsköldsvik, 2021-12-15
Till samtliga föreningar

SERIER NaFu-Region 2022

INBJUDAN – 15-17 år

För att skapa bättre förutsättningar att bedriva bra serier för alla. Kommer vi inom NaFuregionen med distrikten Ångermanland, Medelpad och Jämtland-Härjedalen samarbeta
gällande våra distriktsserier i 11 mot 11 på ungdomssidan.
Serier och upplägg:
NaFu F/P 15 år är rekommenderad ålder. Våren kommer genomföras lokalt inom
respektive distrikt. På hösten genomförs A, B och C-slutspel i serieform, hur detta delas
upp styrs utifrån hur många anmälda lag.
Dispenser söks ej i denna serie, här gäller rekommenderad ålder.
NaFu F/P 16–17 år, avsikten här är att lotta i en serie som sträcker sig över hela våren och
hösten.
Dispenser söks ej i denna serie. Här gäller generell dispens med 3 utespelare + 1 mv som
överåriga i matchtruppen.
Kombinerade lag kan anmälas i alla serierna.
Anmälan:
NaFu F/P 15 år: Sker via FOGIS och då med rätt kontaktperson för laget.
NaFu F/P 16–17 år Anmälan skickas till mats.mahler@vnidrott.se
Ange lagnamn, vilken serie, kontaktperson för laget med mob. & e-post.
Anmälningsavgifterna för 11 mot 11 är: 1 600:-/ lag
 Serieavgiften faktureras er förening efter sista anmälningsdag (från
hemmadistriktet).
 Lag som drar sig ur efter lottning kommer att debiteras anmälningsavgiften!
Spelperiod
Matcherna kommer huvudsakligen att genomföras under v 19-26 och v 31-41
Anmälningstiden som gäller är följande:
För lag i 11 mot 11 ska anmälan vara inne senast den 28/2 -2022
Efter sista anmälningsdag kommer vi ha en gemensam information/kick off-träff.
Inbjudan till denna kommer när det börjar närma sig.
Har ni frågor kontakta respektive kansli, kontaktuppgifter hittar ni på hemsidorna.

Östersund, Sundsvall,
Örnsköldsvik, 2021-12-15
Till samtliga föreningar

Följande 11 mot 11-serier kan Ni anmäla Er till 2022:
Åldersklass

Född

Spelform

Speltid

Anmälan senast

NaFu Pojkar 16-17

2005, 2006

11 mot 11

2 x 45 min

28/2 2022

NaFu Flickor 16-17

2005, 2006

11 mot 11

2 x 45 min

”

Endast i Ångermanland på våren, sedan slutspel med JHFF & MFF
NaFu Pojkar 15
rek. 2007
11 mot 11
2 x 40 min

”

NaFu Flickor 15

”

rek. 2007

11 mot 11

2 x 40 min

