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DISTRIKTSMÄSTERSKAP, DM 2014
Föreskrifter och omgångs-/tävlingsinformation finns på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/.
DM spelas med s.k. fasta speldagar och i det fall berörda lag avser att spela på annat speldatum ska detta
meddelas via ifyllbart matchändringsformulär från http://www.skaneboll.se/blanketter/.
För att i möjligaste mån få ett sportsligt rättvist gruppspel där alla matcher genomförs debiteras alla walkover (WO) enligt gällande tävlingsbestämmelser med 2000kr.
DEFINITIV SPELORDNING TILL DISTRIKTETS A-LAGSSERIER
Efter genomförda spelordningsmöte är spelordningen till distriktets A-lagsserier, damer och herrar, att
betrakta som definitiv. Mer information om kallelse till match finns i gällande tävlingsbestämmelser.
Ansökan om matchändringar under året kan vid behov göras via ifyllbart formulär som finns på:
http://www.skaneboll.se/blanketter/.
BOKNING AV MATCHER I FOGIS
Spelprogrammen till distriktets Dam U-, Herr B-, Herr J-, Oldboys-, F/P15-, P16-, Skåne- och zonserier är
klara och Fogis är nu öppet för bokning av hemmamatcher enligt nedanstående förutsättningar.
Bokning av hemmamatcher
Säsongen 2014 kommer inga spelordningsmöten att hållas för ovan nämnda tävlingskategorier, utan
föreningarna ansvarar själva för att överenskomna datum och avsparkstider för hemmamatcherna
inregistreras i Fogis via föreningens inloggning. Se manual på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Logga in och boka matcherna genom att klicka på flikarna i följande ordning: Förening – Lag – Matcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i Fogis.
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST SÖNDAGEN DEN 16/3!
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer själv
datum och tid till matcher som förläggs till helgdagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar ska
motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för ”mitt-i-veckanomgång” förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att matcher som
läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång. Glöm inte heller
solens nedgång vid kvällsmatcher, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/.
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) före matcherna bokas i Fogis.
För matcher som domartillsätts av Skånes FF kommer möjligheten för föreningen att själv boka/ändra
matcher och anläggningar att stängas måndagen den 17/3. I övriga barn- och ungdomsserier är Fogis öppet
för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar under hela säsongen!
Damer U-lag och Herrar B-lag
För att inte spelordningen i dessa serier ska kollidera med spelordningen i A-lagsserier gäller följande;
è Kontakta och kom överens om speldagar med Era motståndare före inregistreringen i Fogis.
Telefonnummer finns i spelschemat till de personer som föreningarna meddelat i Fogis
http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
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REPRESENTATIONS- & TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014
Det är viktigt att Ni läser Representations- (RB) och Tävlingsbestämmelserna (TB) 2014.
RB och TB finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/.
Föreningens lagansvariga uppmanas att sätta sig in i gällande tävlingsregler och ett bra sätt att göra detta är
att ta del av Skåne FF:s ”Tävlingsbilaga 2014” som finns att hämta på nedanstående länk.
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
SPELFRIA DAGAR 2014
Med anledning av årlig utvärdering och fortbildning av domare har Skånes FF beslutat att hålla två dagar i
maj månad helt fria från matcher med domartillsättning från Skånes FF eller lokal domartillsättare.

Tisdagen den 13 maj:
Hässleholm/Landskrona/Malmö/Trelleborg/Ängelholm

Torsdagen den 15 maj:
Helsingborg/Kristianstad/Lund/Österlen
UNGDOMSZONMÖTEN
Det kommer inte att hållas några ungdomszonmöte i mars månad enligt tidigare års upplägg. Indelningsprocessen för barn- och ungdomsserierna 9-14 år kommer att hanteras av Tävlingskommittén (TK).
Skånes FF kommer istället att inbjuda till informations- och utbildningsträffar avseende Futsal som fr.o.m.
innevarande tävlingssäsong ersätter ”five-a-side” vid spel inomhus.
KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarutbildningar:
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1
Coachingkurs
Fotbollsskador – akut omhändertagande
Målvaktstränarutbildning Bas 2
Teknik Bas 2

16 mars
18 mars
27 mars
28-30 mars
5-6 april

Helsingborg
Malmö
Malmö
Malmö
Ljungbyhed

Coachingkursen är för junior- och seniortränare som vill utveckla sig i de idrottspsykologiska mekanismer
som påverkar ett fotbollslag och dess tränare.
Fotbollsskador – akut omhändertagande tar upp hur vi förebygger fotbollsskador, behandling i den akuta
skadesituationen samt hur vi rehab-tränar när skadan har skett.
Anmälan till Skånes FF!
Mer information om kurserna finns på;
www.skaneboll.se/information/?scr=course&fiid=365&fkkid=1&ffid=14&fktype=1
OBS! Glöm inte att ansöka om bidrag för kurskostnaden från Idrottslyftet!
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ZONLÄGER – FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID
Anmälningstiden för anmälan till zonläger för 13- och 14-åringar är förlängd till onsdagen den 5/3.
Anmälan ska göras i FOGIS. Mer info finns på;
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/zonlager/

RING ”AKUTEN” NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME
Ibland uppstår situationer som inte bör förekomma inom fotbollen – och värst är när barnen drabbas.
Det kan vara föräldrar som beter sig illa mot en ungdomsdomare, eller en ledare som ställer för höga krav på
barnen eller inte låter alla barn spela i matchen. Om du är med om något som känns fel, kontakta ”Akuten”
på www.skaneboll.se/barnfotboll/kontakta-oss. Då har vi möjlighet att sätta in utbildningsinsatser där det
behövs och tillsammans utvecklar vi skånsk barn- och ungdomsfotboll.
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