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Till föreningens ordförande i ungdomssektion/ungdomsansvarig 

Inbjudan och anmälan till seriespel för barn- och ungdomsfotboll i Halland 
2022 

 
• Spel 11mot11 görs i serier, där utgångsläget är dubbelmöte. 
• Spel 9mot9 görs i serier med omlottning efter våren. 14-16 matcher under säsongen.  
• Spel 7mot7 görs i serier med grupper på 20-30 lag och 12-14 matcher säsongen 

 
Anmälan öppnas den 22 december 2021 och stängs den 13 februari 2022 för kvalserier, division 1-6, 11mot11 (15-19 
år). 
Anmälan öppnas den 22 december 2021 och stängs den 1 mars 2022 för division 7-14, 9mot9 (13-14 år) och 7mot7 
(10-12 år). 

• Anmälan skall göras av föreningens ungdomsansvarig.   
• Ledare som coachar lag vid match ska ha gått spelformsutbilding i aktuell spelform. Även övriga ledare i laget 

kan med fördel genomgått spelformsutbildning. 
• Vid varje lag som anmäls skall ansvarig kontaktperson med telefonnummer och mejladress anges. 
• Kontaktpersonen skall vara registrerad i FOGIS för aktuellt lag. Kontaktpersonen är också matchvärdsansvarig 

för laget. 
• Skriv in åldersspannet i laget (ex 3st 2007 och 9st 2008) i kommentarsfältet som finns i anmälan. 

 
Förklaring till hur man anmäler ett lag i Fogis finns här: 
anmala-lag.pdf (svenskfotboll.se) 
 
Beroende på antal lag som anmäls till de olika divisionerna kan det bli aktuellt att slå ihop divisioner, vilket i så fall görs 
via dialog med berörda föreningar. 
Vid stora resultatavvikelser förbehåller HFF sig rätten att flytta lag mellan divisionerna efter dialog med föreningen. 

Samtliga lag som deltar i divisionsspel och kvalspel skall fylla i matchrapport i FOGIS och hemmalaget skall 
rapportera in resultatet (även bortalaget har möjlighet att rapportera in resultat via sms). I division 10-14 
publiceras ej resultat och tabeller men används för internt arbete med uppföljning av resultatavvikelser. 

Enligt SvFF:s spelregler för barn- och ungdomsfotbollen skall spelarna delta i den spelform som är avsedd för sin ålder 
(se TB §7 för barn- och ungdomsfotboll). Vi förutsätter att du som ansvarig för föreningens ungdomsverksamhet 
ansvarar för att föreningens olika lag anmälas till respektive spelform. 
Det innebär att man inte kan lyfta upp hela lag i en annan spelform än den man åldersmässigt tillhör. Om detta 
ändå görs förbehåller HFF sig rätten att flytta laget till rätt  spelform. 
 
Informera föreningsledarna om vikten av att samtliga matchers resultat i samtliga divisioner skall registreras efter 
spelad match. 

 
 

mailto:info@hallandsff.se
http://www.svenskfotboll.se/halland
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Seriespel 11mot11, kval till SvFF:s nationella serier (pojkar) 
 
P18-kval, kval till SvFF-serie P19 2023  Pojkar födda 2004 
P16-kval, kval till SvFF-serie P17 2023  Pojkar födda 2006 
P15-kval, kval till SvFF-serie P16 2023  Pojkar födda 2007 
 

• Segrare i serierna kvalificerar sig till SvFF P19 2023, SvFF P17 2023 och SvFF P16 2023. Beroende på antal 
platser som HFF tilldelas kan ytterligare lag bli erbjuden spel. Avböjer seriesegrare i respektive serie att delta i 
SvFF serie, övergår erbjudandet till nästkommande lag i tabellen. 

• Kombinerade lag kan delta i dessa divisioner men kan inte delta i SvFF:s serier. 
• I kvalserierna spelas dubbelmöten i förhållande till antal anmälda lag. Blir det många lag anmälda kan det bli 

aktuellt med spel i fler serier med ev. slutspel som följd. 
• Inga överåriga tillåts. Inga dispenser ges. 
• Kvalserien gäller för spel i hela Halland. 
• I kvalserierna är sista matchdag måndagar. HFF förbehåller sig rätten att flytta matcher om det blir för många 

matcher samma dag. 
• Matcher där lagen har lång resväg har möjlighet att förläggas till söndagar med matchstart 11:00 eller 17:00. 

 
 

 
 
Division 1-6  (spelform 11mot11) 
 

• Spel i division 1-6 genomförs enligt spelformen 11mot11, där matcherna i dessa serier ska planeras valfri 
vardag måndag – torsdag 

• Lagen har möjlighet att vid behov spela enligt spelformen 9mot9 se TB kap4 §5. 
• Matcher där lagen har lång resväg har möjlighet att förläggas till söndagar med matchstart 11:00 eller 17:00. 

HFF förbehåller sig rätten att flytta matcher om det blir för många matcher samma dag.  
• I division 1 – 6 är utgångsläget serie med dubbelmöte.  

 

Seriespel 11mot11, 17 – 19 år (födda 2003-2005) 
 

Pojkar Flickor 
Division 1 – Svår            16-18 matcher Division 1 – Svår            16-18 matcher 
Division 2 – Medel        16-18 matcher Division 2 – Medel        16-18 matcher 
Division 3 – Lätt            16-18 matcher Division 3 – Lätt             16-18 matcher 

 
 

• Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är tisdag sista speldag i varje omgång. 
• Föreningen har möjligheten att plocka ner fyra (4) spelare födda år 2001 med 2 överåriga spelare på plan 

samtidigt (maxålder 21 år, födda 2001) 
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Seriespel 11mot11, 15 – 17 år (födda 2005-2007) 
 

Pojkar Flickor 
Division 4 – Svår            16-18 matcher Division 4 – Svår            16-18 matcher 
Division 5 – Medel        16-18 matcher Division 5 – Medel        16-18 matcher 
Division 6 – Lätt            16-18 matcher Division 6 – Lätt             16-18 matcher 

 
 

• Om lagen inte kommer överens om speldag enligt ovan är onsdag sista speldag i varje omgång. 
• Föreningen har möjligheten att använda fyra (4) spelare födda år 2004  med 2 överåriga spelare på plan 

samtidigt (maxålder 18 år, födda 2004) 
 
 

Seriespel 9mot9, 13-14 år, ungdomsfotboll (födda 2008-2009) 
 

Pojkar Flickor 
Division 7 – Svår                             Hallandsserie Division 7 – Svår                          Hallandsserie 
Division 8 – Medel                          Omlottning Division 8 – Medel                       Omlottning 
Division 9 – Lätt                               Omlottning Division 9 – Lätt                            Omlottning 

 
 
Division 7 - 9  (spelform 9mot9) 
 
Spel i division 7-9 sker genom spel enligt spelformen 9mot9.  
Max 2 överåriga med 1 överårig spelare på plan samtidigt (15 år, födda 2007) 
Spel erbjuds i tre (3) nivåer. Svår (Halland), medel (geografisk) och lätt (geografisk). 
Utgångsläget är att alla lag spelar 14-16 matcher under året oavsett antal lag i serierna. 

Division 7 (Svår) 
 
Spel sker på stor 9mot9-plan, med mål för 11mot11 eller 9mot9 (hemmalaget avgör vilket). 
Bollstorlek 5 
 

 Division 8 (Medel) 
 
Spel sker på stor 9mot9-plan enligt SvFF:spelregler för B o U fotboll. 
Kommer lagen överens om liten plan och 7mot7-mål är detta ok. 
 

Division 9 (Lätt) 
 
Spel sker på liten 9mot9-plan, med mål för 7mot7 eller 9mot9 (hemmalaget avgör vilket). 
Bollstorlek: 4 
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Seriespel 7mot7, 10-12 år, Barnfotboll (födda 2010-2012) 
 

Pojkar Flickor 
Division 10 – Svår                  12-14 matcher Division 10 – Svår              12-14 matcher 
Division 11 – Medel              12-14 matcher Division 11 – Medel          12-14 matcher 
Division 12 – Lätt                  12-14 matcher Division 12 – Lätt              12-14 matcher 

 

Division 10-12  (spelform 7mot7)  
 

• Ålder 10-12 år, födda år 2010-2012 
• Spel i division 10-12 sker enligt spelformen 7mot7.  
• Matcher i dessa divisioner kommer att delas in efter geografisk närhet, där lagen bara möts en gång 

med enkelmöten. Målet är att inget lag, vid match, skall behöva åka över mer än en kommungräns. 
Utgångsläget är att alla lag spelar 12-14 matcher under året oavsett antal lag i serierna. 

• Max 2 överåriga med 1 överårig spelare på plan samtidigt (13 år, födda 2009) 
• Spelas på stor 7mot7-plan (division 12 liten plan).  

 
 
 
 

Seriespel 7mot7, 10-11 år, Barnfotboll (födda 2011-2012) 
 

Pojkar Flickor 
Division 13 – Svår             12-14 matcher Division 13 – Svår          12-14 matcher 
Division 14 – Lätt              12-14 matcher Division 14 – Lätt           12-14 matcher 

 

Division 13-14  (spelform 7mot7)  
 

• Ålder 10-11år, födda år 2011-2012 
• Spel i division 13-14 sker enligt spelformen 7mot7.  
• Matcher i dessa divisioner kommer att delas in efter geografisk närhet, där lagen bara möts en gång 

med enkelmöten Målet är att inget lag, vid match, skall behöva åka över mer än en kommungräns.  
• Utgångsläget är att alla lag spelar 12-14 matcher under året oavsett antal lag i serierna. 
• Max 2 överåriga med 1 överårig spelare på plan samtidigt (12 år, födda 2010) 
• Spelas på liten 7mot7-plan.  
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Tävlingsbestämmelser (TB) och Representationsbestämmelser (RB) 

SvFF och HFF tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser utgör regelverk, tillsammans med 
tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotbollen samt SvFF spelregler för fotboll och SvFF Regler för 
barn- och ungdomsfotbollen. 

Vi uppmanar föreningarna att säkerställa så att alla ledare kan ta del av dessa dokument. Det är 
föreningens ansvar att alla föreningens ledare har god kännedom om gällande bestämmelser. 

Matchrapport ska fyllas i vid varje match som arrangeras av HFF. Ej ifylld matchrapport innebär 
administrationsavgift (se Tävlingsbestämmelserna). 

Okunskap om bestämmelser fråntar inte förening eller ledare det ansvar som anges i bestämmelserna. 

 
Spelardisponering 

• Föreningarna disponerar fritt sitt spelarmaterial inom ramen för det som anges i respektive 
division.  

• Fritt för pojkar att delta i flicklag upp till 12 år(och vice versa). I åldrarna 13 – 19 kan dispens ges om 
synnerliga själ finns. Dispens ansöks hos HFF:s styrelse. 

• Möjligheten att använda överårig spelare framgår i inbjudan under respektive division. 
• Överårig spelare används undantagsvis i syfte att: 

o Få ihop fullt lag till match, och där underårig spelare (max 2 år) inte finns tillgänglig. 
o Överårig spelare (maxålder, se respektive division) inte har annat lag att spela match med. 

 

 
Spelformerna 5mot5, 8-9 år och 3mot3, 6-7 år 
Angående dessa spelformer har HFF gett nedanstående allianser/föreningar uppdrag att arrangera 
poolspel/sammandrag eller liknande. 
HFF rekommenderar att spel 3mot3 för 6åringar genomförs inom den egna föreningen eller i samverkan med 
någon/några närliggande föreningar. 
 
 
 
Kungsbacka: KGFS arrangerar    Kungsbacka GFS Kungsbackaleken | laget.se 
Varberg: Varbergsalliansen  christermoesen@netscape.net 
Falkenberg: Mellersta Hallands småklubbsallians sven.hansabo@gmail.com  
Halmstad: Oskarströms IS P9 och F9 (5mot5) ois@ois.nu  
Halmstad: IF Leikin P8 och F8 (5mot5), P7 och F7 (3mot3), P6 och F6 (3mot3). info@leikin.se  

 

Frågor och funderingar? 
Kontakta Håkan Hallberg 035-265 20 23 eller hakan@hallandsff.se 
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