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INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM) 2014
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2014-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års Seriespel och
DM-tävlingar finns publicerat på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/ samt
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/
Föreningen anmäler i likhet med säsongen 2013 sina deltagande lag via FOGIS.
Manual för anmälan av lag i FOGIS finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Det är av största vikt att alla föreningar tar del av Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen och vid
frågor eller behov av hjälp kontaktar vår IT- eller Tävlingsavdelning (040-590 200.
Anmälningsperioden för herrar B-lag i seriespel är öppen i Fogis 2014-01-01 t.o.m. 2014-01-15.
Anmälningsperioden för DM-tävlingar är öppen i Fogis 2014-01-01 t.o.m. 2014-01-15.
Anmälningsperioden för övriga lag i seriespel är öppen i Fogis 2014-01-01 t.o.m. 2014-01-31.
Observera särskilt att anmälningsperioden i FOGIS endast är öppen fram t.o.m. ovanstående sista datum,
d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan i FOGIS.
Notera också att A-lag inte behöver anmälas via Fogis! Samtliga A-lag som fullföljt 2013-års seriespel har
automatiskt erhållit en plats i 2014-års seriespel.

KALLELSE TILL DISTRIKTETS SPELORDNINGSMÖTE 2014
Efter genomförd lottning finns nu alla spelprogram för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan.
Se ”Verktygslådan” och ”Serier/Tävlingar”. Spelprogrammen finns även att tillgå via Fogis.
Distriktets obligatoriska spelordningsmöten för damer A-lag div.2-4 och herrar A-lag div.4-7 äger rum
kvällstid under vecka 6-7. Förening som, utan giltigt skäl, inte kommer till spelordningsmöte debiteras
under innevarande säsong en förhöjd matchändringsavgift om 1000kr/ansökan hela året.
Mötesöversikt med datum och starttid för respektive seriegrupp finns på hemsidan, se nedanstående länk
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/ samt i bilagan ”Kallelse till spelordningsmöte 2014”.
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
– hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
– vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
– matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”Styrning av speldagar”
– kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå
Styrning av speldagar och solens nedgång finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/

KONTAKTPERSONER I FOGIS
Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och korrigera uppgifterna till lagens
kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kommande spelordningsmöte.
Behöver ni hjälp med detta, kontakta tävlingsavdelningen eller se http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
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SKÅNES FF SÖKER MATCHOBSERVATÖRER
Skånes Fotbollförbund tillsätter i bl.a. förebyggande och kontrollerande syfte matchobservatörer till särskilt
utvalda matcher inom distriktet i såväl barn-, ungdoms- som seniorfotboll. Val av matcher kan exempelvis
bero på en högriskfaktor, kontroll av anmälningar, bestraffningsärende, Fair play, nolltolerans alternativt
tävlings-/ representationsbestämmelser. Det genomförs också årligen i samband med särskilt utvalda
matcher kontroller av spelares behörighet och spelarlegitimationskort.
Vi söker nu fler personer som är väl förankrade i fotbollsrörelsen och har en hemvist i Helsingborgs-,
Hässleholms- och Kristianstadsområdet. Uppdragen som matchobservatör sker företrädesvis på helger och
tar ca 3-4 timmar i anspråk. Skånes FF ersätter uppdragen ekonomiskt med timlön och körersättning.
Vi ser gärna att sökande personer har kännedom om gällande tävlings- och representationsbestämmelser,
Svenska FF:s ”Spela-lek-lär” samt ”Spelregler för fotboll”.
För frågor kontakta gärna tävlingsadministratör Tomas Olsson, (040-59 02 13.
Skicka vid intresse en ansökan till: tomas.olsson@skaneboll.se

DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER
Precis som tidigare år kommer Skånes Fotbollförbund att tillsätta domare och assisterande domare till vissa
träningsmatcher. Följande gäller:
Allsvenskan och Superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan och Superettan (Folksam U21-serien) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Övriga träningsmatcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren, se www.skaneboll.se/domarverksamhet.

TRÄNARINSPIRATION 18 JANUARI 2014 I MALMÖ
Skånes Fotbollförbund bjuder in till en fortbildningsdag för att ge de skånska fotbollstränarna inspiration
och nya influenser inför säsongen 2014. Lördagen den 18 januari i Malmö arrangerar vi ”Skånska
framgångar och spanska influenser”. Det blir både föreläsning och praktik med SM-guldtränarna Jonas
Eidevall och Markus Tilly, försvarsspel och direkt återerövring med spanjoren Jesús Enrique Gutiérrez
“Guti” Mayor och så tar ungdomsförbundskapten Roland Larsson med oss på VM-bronsresa.
Sista anmälningsdag är 20/12. Anmälan görs genom föreningsinloggning i FOGIS eller via blankett på
www.skaneboll.se där du även hittar mer info om fortbildningen. Föreningar kan söka bidrag från
Idrottslyftet för kursavgiften.

TRÄNINGSMATCHBANK
Skånes FF erbjuder föreningar inom Svenska FF som söker motståndare till träningsmatcher att kostnadsfritt
sätta upp sig i träningsmatchbanken. Fyll i formuläret på nedanstående länk och skicka in. Därefter granskas
ansökan och publiceras i träningsmatchbanken. Frågor kan ställas till Micke Dahl 040-59 02 03 alt.
fogissupport@skaneboll.se Blankett: http://www.skaneboll.se/skanes-fotbollfobunds-traningsmatchsbank/
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KANSLIET STÄNGT
Skåne Fotbollförbunds kansli håller stängt i vecka 52. Kansliet öppnar igen torsdagen den 2/1 klockan 08.15.

God Jul & Gott Nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!
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