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DEFINITIVA SPELPROGRAM
Samtliga spelprogram för distriktets serier är att betrakta som definitiva tisdagen den 1 april.
Spelprogrammen finns för utskrift i Fogis och på: http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
Möjligheten att själv boka och ändra hemmamatcher i Fogis kommer att vara öppen under hela säsongen
i de serier där föreningen själv tillsätter domare, vilket bl.a. innebär att matchändringar under säsongen
fortlöpande kan bokas av föreningen utan särskilda ”matchändringsblanketter”. I serier där Skånes FF
tillsätter domare ska matchändringar alltid meddelas via matchändringsformuläret på skaneboll.se!
NOLLTOLERANS
Skånes FF påminner alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”Nolltolerans” som syftar till
att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll så att vi bl.a. kan uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Nolltolerans gäller för alla! Läs mer på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
RESULTATREGISTRERING
I distriktets tävlingsmatcher ska hemmalaget, senast 60 minuter efter spelad match, registrera slutresultatet
via Fogis eller per SMS till 0730-126 126. Matchnummer till matcherna finns i Fogis och på skaneboll.se.
Ange i SMS: matchnummer mellanslag antal hemmamål mellanslag antal bortamål.
SPELARREGISTRERING
Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser måste alla spelare vara registrerade från och med
den 1 april det år man fyller 15 år för att få spela tävlingsmatcher. Första gången spelaren ska registreras
måste spelaren och spelarens vårdnadshavare skriva under ett intyg som ger föreningen rätt att ansöka om
registrering för spelaren. Mer information om registrering och ungdomsregistrering av spelare finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/licens-registrering-o-forsakring/
TEKNISKT OMRÅDE
Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distriktsserier tillämpas inte denna bestämmelse, dock ska regler/anvisningar för tekniskt område gälla om sådant
finns markerat. Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till TK.
Endast de personer (ledare och avbytare/ersättare) som är upptagna på domarrapporten äger rätt att vistas i
det tekniska området. Mer information finns i ”Spelregler för Fotboll”.
9-MANNA FOTBOLL
Har några av föreningens lag matcher enligt 9-manna-modellen? Läs vad som gäller i Skåne FF:s riktlinjer
och rekommendationer som finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler/
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BARNFOTBOLL – 9 ÅR ELLER YNGRE
Inför årets seriestart i distriktets barn- och ungdomsserier vill vi här påminna om att serierna för flickor och
pojkar 9 år spelas utan serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match, enligt ovan,
rapportera slutresultatet via SMS. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från Fogis.
Det är inte tillåtet för föreningen att själv skapa serietabeller i tävlingar för spelare 9 år eller yngre.
SPELARFÖRTECKNINGAR
Skriftlig spelarförteckning upptagande spelares (11+5st) och funktionärers (6st) för- och efternamn samt
resultat ska gemensamt undertecknas av domare och lagledare efter matchen. Genom undertecknandet av
spelarförteckningen godkänner respektive lagledare innehållet vad avser uppgifter angående egna laget.
Detta inkluderar uppgifter om varningar, utvisningar etc. Endast personer som är upptagna på spelarförteckningen äger rätt att befinna sig på bänken/tekniska området.
Skånes FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis i serie-, kval- eller
slutspelsmatcher i alla matcher inom distriktet som domartillsätts av Skånes FF;
Tävlingskategori

Spelarförteckning

Tänk på!

A-lag, B-lag, J-lag, U-lag
Veteran
DM- och kvalmatcher
SvFF:s förbundsserier
Skåneserier, flickor 15-16 år
Skåneserier, pojkar 14-16 år
Zonserier, flickor 15 år
Zonserier, pojkar 15-16 år
Barn-/ungdom 9-14 år

Fogis
Fogis
Fogis
Fogis
Fogis
Fogis
Fogis
Fogis
Valfritt (blanketter alt. Fogis)

72-timmars kontroll
Alla spelare registrerade!
72-timmars kontroll
72-timmars kontroll
F-domare ska registrera i Fogis!
72-timmars kontroll
F-domare ska registrera i Fogis!
72-timmars kontroll
Se nedan!

För åldersgrupperna 9-14 år (undantaget P14 Skåne, F14- och P14DM) rekommenderar Skånes FF att
elektroniska domarrapporter från Fogis används, men det går även bra att ta ut spelarförteckning i två
exemplar per match från skaneboll.se. På dessa förteckningar ska spelarens födelsedata (åå-mm-dd) anges
första gången spelaren deltar i laget, därefter behöver endast födelseår (åå) anges. Efter genomförd match i
åldersgrupperna 9-14 år (undantaget P14 Skåne F14- och P14DM) ska respektive lagledare underteckna de
två exemplaren av spelarförteckningen och byta det ena exemplaret med motståndarlaget som därefter ska
spara spelarförteckning minst under innevarande spelår. Spelarförteckning ska på begäran insändas till
Skånes FF. Förening som inte insänder spelarförteckning på begäran av Skånes FF kan i yttersta fall uteslutas
ur seriegruppen av Tävlingskommittén (TK).
ARRANGÖRSUTBILDNING – FUTSAL
Som ett led i implementeringen av Futsal har Skånes FF beslutat att alla arrangörer av inomhustävlingar
med fem spelare per lag ska genomgå en arrangörsutbildning. Utbildningen är ett krav för att få tillstånd att
arrangera tävling under kommande inomhussäsonger. Information, inbjudan och anmälningsblankett
skickades till föreningen i vecka 12. Missade ni detta - kontakta Skåne FF:s tävlingsavdelning, 040-59 02 00!
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REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER FÖR FUTSAL
På samma sätt som föreningen registrerar spelare för Fotboll ska föreningen nu inför höstens inomhustävlingar med fem spelare per lag licensiera/registrera spelarna för Futsal. Registreringen kan ske i Fogis
eller via övergångsanmälan till Svenska Fotbollförbundet. Mer information om övergångar finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/licens-registrering-o-forsakring/overgangar/
Futsal-licens gäller from det år spelaren fyller 15 år och futsal-ungdomsregistrering gäller from det år
spelaren fyller 12 år, dvs på samma sätt som fotbollsregistreringen.
Alla amatörspelare har möjligheten att själva välja i vilken förening man ska licensieras alternativt
registreras första gången. Om spelare är futsal-licensierad i annan förening krävs en övergång för futsal.
Övergångsblanketter kan beställas hos Skånes FF till en kostnad av 150: -/st.
En amatörspelare kan endast vara futsal-registrerad för en förening i taget, men det är alltså tillåtet att
samtidigt vara fotbolls-registrerad för en annan förening.
En professionell fotbollsspelare får endast teckna ett professionellt kontrakt med en ”futsal-förening” om
denne ges tillstånd av sin ”fotbolls-förening” och detta gäller även vid spel som amatör.
OBS! vid övergångar inom futsal gäller inte reglerna om utbildnings- och solidaritetsersättning!
Fullständiga regler och representationsbestämmelser för futsal finns på skaneboll.se.
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 inom barn- och
ungdomsfotbollen, kontakta ”Akuten” på www.skaneboll.se/barnfotboll/kontakta-oss. Då har vi möjlighet
att sätta in utbildningsinsatser där det behövs och tillsammans kan vi utveckla skånsk barn- och
ungdomsfotboll.
FINAL I CUP KOMMUNAL 25 JUNI I HALMSTAD
Skånes FF:s distriktslag för flickor -97 besegrade Norrbotten i semifinal i Cup Kommunal, vilket innebär att
Skåne möter Stockholm i finalen som spelas den 25 juni i Halmstad.
SKÅNELÄGRET 13-19 JUNI I STAFFANSTORP
Årets Skåneläger arrangeras 13-19 juni i Staffanstorp. (13-16 juni för flickor och 16-19 juni för pojkar)
MÅLVAKTENS DAG
Skånes FF inbjuder alla flick- och pojkmålvakter födda 1998-2001 till ett breddinriktat utbildningsläger.
Även i år bjuds klubbtränarna in till lägret och en speciell målvaktsinstruktör ansvarar för tränargruppen.
Spelare födda 00-01
18 maj
Mala, Sjöbo & Hjärnarp
Spelare födda 98-99
25 maj
Eslöv
Mer info finns på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/malvaktsutbildning/
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