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SERIESPEL OCH DM 2014 (påminnelse)
Skånes FF påminner här 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/,
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.
Anmälningsperioder i Fogis: DM-tävlingar 1/1-15/1, Herrar B-lag 1/1-15/1, Övriga lag i seriespel 1/1-31/1.
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.
NYA SPELARE I FÖRENINGEN? - SPELARLEGITIMATIONSKORT
Efter avslutad frimånad för amatörspelare har det blivit dags att påminna om Skåne FF:s legitimationskort.
Spelarlegitimation ska innehas av alla registrerade spelare, från och med det år spelaren fyller 15 år, vid spel
i Skåne FF:s administrerade tävlingar (gäller ej SvFF:s förbundsserier). Alla spelare ska till domaren före
match uppvisa av Skåne FF utfärdad spelarlegitimation. Finns inte Skåne FF:s spelarlegitimationskort med
ska annan fotolegitimation uppvisas för att spel ska godkännas. Spelare som uppvisar annat legitimationskort ska av domaren markeras på avsedd plats i spelarförteckningen med ”S”, vilket debiteras föreningen
med 50kr i administrationsavgift per spelare som saknar Skåne FF:s spelarlegitimationskort.
Beställning av spelarlegitimationskort görs direkt via ifyllbart formulär på Skåne FF:s hemsida.
OBS! Legitimationskort expedieras endast för spelare som är registrerade för den beställande föreningen.
KOM-IHÅG-DATUM SERIESPEL
För mer information se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/
15/1
31/1
10/2
16/2
19/2
24/2
26/2
5/3
v.11
16/3
1/4
29/5-1/6

Sista datum att i Fogis anmäla herrar B-lag till seriespel
Sista datum att i Fogis anmäla övriga lag till seriespel
Preliminär serieindelning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till indelningsförslaget
Reviderat indelningsförslag publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till det reviderade indelningsförslaget
TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter definitiv seriesammansättning
Preliminär spelordning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se
Eventuella zonmöten/kansliträffar med information inför tävlingssäsongen
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis
Cuphelg (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas under dessa dagar)

Förslag till seriesammansättning publiceras, i möjligaste mån enligt ovan angivna kom-i-håg datum,
på Skåne FF:s hemsida www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Seriespel
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UNGDOMSREGISTRERING
Det finns numera ingen nedre gräns för hur tidigt en spelare kan registreras i Fogis. RB 1 kap 12§ anger att
till och med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening ungdomsregistrera spelaren.
Skånes FF rekommenderar att föreningen registrerar alla sina spelare som deltar i någon form av lag- eller
tävlingsverksamhet. Vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande!
För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/
REGISTRERINGAV SPELARE 15 ÅR OCH ÄLDRE
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening
för att få representera föreningen i bindande match. Föreningen ska, innan nyregistrering, inhämta spelarens
och om spelaren är under 18 år dennes vårdnadshavares intyg att föreningen har rätt att registrera spelaren
och att spelaren samtidigt medger att dennes personuppgifter får föras in i spelarregistret. Intyget ska
förvaras hos föreningen och ska på anmodan kunna uppvisas för Svenska Fotbollförbundet.
För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/
KALLELSE TILL DISTRIKTETS SPELORDNINGSMÖTE 2014 (påminnelse)
Efter genomförd lottning finns 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 per ändringsansökan.
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 + Solens nedgång, se: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote
KONTAKTPERSONER I FOGIS (påminnelse)
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/
SM I FUTSAL
Regionalt gruppspel för damer spelas den 26 januari i Rosengårds sporthall, Malmö.
Regionalt gruppspel för flickor/pojkar 15 och 17 år spelas den 1-2 februari i Videdals sporthall, Malmö.
För mer information om SM i Futsal se: http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/sm-i-futsal/
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