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För 9-onde säsongen i rad erbjuder Gestriklands FF seriespel i sammandragsform 

innefattande 2-3st matcher per lag under 1-max 2 helgdagar i månaden. 
 Futsal i Gestrikland erbjuds i första hand till alla som vill spela boll året runt  

oavsett underlag och eller som inte utövar andra vinteridrotter. 
Futsalens sammandragsupplägg skapar möjligheten så att intresserade  

barn och unga kan kombinera Futsal med andra vinteridrotter!  
Seriespelet spelas under november-februari för barn och unga  

och under november-januari för seniorer. 
 

------------------------------------------------------ 
 
Serieupplägg säsongen 2022/2023: 
Gestriklands FF (GFF), Dalarnas FF (DFF), Hälsinglands FF (HFF) och Upplands FF (UFF) erbjuder 
berörda föreningar möjligheten till gemensamt seriespel i Futsal.  
GFF är administrativt distrikt för senior- och ungdomsklasserna medan resp. distrikt ansvarar för sina 
egna barnklasser. 
 
Åldersklasser: 
Seniorer –  Damer/Herrar (dam div. 1 och herr div. 2). NAFU serier med tabell. 2x20 min 
Ungdom –  Klass 1 för födda 2004–2005 (18–17 år). NAFU serier med tabell. 2x20 min 
 Klass 2 för födda 2006–2007 (16–15 år). NAFU serier med tabell. 2x20 min 
 Klass 3 för födda 2008–2009 (14–13 år). NAFU serier med tabell. 2x20 min 
Barn –  Klass 4 för födda 2010–2012 (12–10 år). Distriktsserier utan tabell. 2x12 min 
 Klass 5 för födda 2013 (9 år). Distriktsserier utan tabell. 2x12 min 
Lag anmäler sig till sin åldersklass. Ambitionen är att allt seriespel spelas i rena ålderskullar men där 
antalet anmälda lag bedöms för lågt för att få ihop ett fungerande seriespel kommer ålderskullarna 
inom angiven klass att slås ihop helt eller delvis till ett gemensamt seriespel.  
 
Vart spelas matcherna: 
Senior och ungdom: Alla sammandrag administreras av GFF och initialt planeras alla sammandrag att 
genomföras i Gestrikland. Undantag kan vara om en större mängd lag från ett annat distrikt 
anmäler sig i en specifik klass så kan sammandrag komma att genomföras även i det distriktet om 
det finns tillgång till en funktionell hall. 
Barn: Alla sammandrag planeras, administreras och genomförs inom och av det lokala distriktet. 
 
Kostnader: 
Serieavgift säsongen 2022/2023: 
- Senior (damer/herrar) – 1200 kronor/lag 
- Ungdom (klass 1–3) – 1000 kronor/lag 
- Barn (klass 4–5) – 800 kronor/lag 
Till detta kommer sedan kostnader för hallhyra och domare som kommer fördelas lika inom 
respektive serie/klass, detta faktureras föreningen i december (kostnader 2022) och i mars 
(kostnader 2023). Genom att vi gör på detta vis fördelas kostnaderna rättvist utifrån hur mycket 
respektive serie kostat i hallhyra och domarkostnader. 
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Träningstider inomhus under vintermånaderna i Dalarna:  
Tips gällande bokning av träningstider: Anmält deltagande till seriespel kan vara behjälpligt i 
ansökan om träningstider inomhus då futsal är en vintersport.    
Obs. Ju snabbare laget anmäler sig till seriespel desto större chanser har laget att få 
träningstid då övriga vinteridrotter bokar träningstider samtidigt!  
 
Obligatorisk ledarträff: 
Minst en ledare/kontaktperson per anmält lag skall deltaga vid Futsalens informationsträff på 
Träffens Idrottshall den 12 oktober mellan kl. 18.00-21.00. Mer info om träffen kommer mejlas till 
anmälda lags kontaktpersoner efter sista dag för anmälan. 
 
Anmälan till seriespel: 
Anmälan till seriespel görs av lagets ledare/kontaktperson/annan utpekad. Anmälan är öppen i Fogis 
from 29 juni 2022.  

 Sista dag för anmälan är onsdag 31 augusti 2022. 
 
Anmälan görs i Fogis under säsongen 2023 

1. Logga in i Fogis  
2. Väl säsongen 2023 under föreningens namn uppe till vänster  
3. Välj fliken Förening (bredvid Arkiv)  
4. Välj fliken Lag (rakt under Förening)  
5. Ställ in fotbollstyp, kön och ålderskategori så att det står Välj  
6. Klicka på den grå Visa-knappen 
7. Sök upp vilket lag du vill anmäla och klicka på Ny anmälan till höger  
- OBS! Om laget inte finns i listan så välj ”Ny snabbanmälan” i stället som finns under den grå 

Visa-knappen. 
8. Välj vilken tävling, kontaktperson och tryck på Spara  
9. Nu är anmälan klar  

 
 
 
 
 
 
Vid frågor rörande Futsal kontakta ansvarig tjänsteman på ditt distriktsförbund: 
DFF = oskar.bergsman@dalaidrotten.se    
GFF = urban.ivarsson@fotboll.gastidr.se  
HFF = andreas.goransson@hidrott.se        
UFF = linda@upplandsff.se  
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