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DISTRIKTETS HÖSTSERIER 2014
När årets vårserier om några veckor är avslutade kommer Skåne FF:s tävlingsavdelning att skapa nya
höstserier. Indelningsarbetet påbörjas i vecka 26 och vi beräknar att definitiv seriesammansättningen blir
fastställd i vecka 28. Höstens seriegrupper presenteras efterhand som de blir färdiga på hemsidan;
http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14. Spelprogram för höstens seriegrupper kommer att
kunna hämtas både från hemsidan och via föreningsklienten i FOGIS.
Det är förbehållet Skånes FF att med stöd av gällande tävlingsbestämmelser fatta beslut om definitiv seriesammansättning för distriktets höstserier. Eventuella önskemål inför höstens serieverksamhet ska för att
kunna beaktas vara tävlingsavdelningen tillhanda senast fredagen den 20 juni. Det kommer av bl.a. tidsmässiga skäl inte finnas någon ”remissperiod” för föreningens lag att i efterhand lämna önskemål eller
synpunkter på höstens seriesammansättning.
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie!
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
När seriegrupperna är fastställda kan eventuella efteranmälningar endast tillgodoses i mån av vakanta
platser i tillämpliga tävlingskategorier. Kontakta vid efteranmälan Skånes FF per telefon 040-59 02 00.
Eventuell avanmälan av lagengagemang till höstens seriespel ska vara Skånes FF tillhanda senast fredagen
den 20 juni. Avanmälan görs via blanketten ”Avanmälan av lag” som finns för utskrift på skaneboll.se.
Bokning av hemmamatcher i Fogis
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång 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. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos
berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.

Föreningens hemmamatcher i höstserier ska vara bokade i FOGIS senast söndagen den 27/7.
Definitiv spelordning får skrivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. torsdagen den 31/7.
Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna Skåne FF:s tävlingsavdelning om Ni behöver hjälp med matchbokningen i Fogis!
EJ SPELADE/UPPSKJUTNA MATCHER
Matcher som av någon anledning inte blivit spelade ska utan dröjsmål bokas om med nytt speldatum.
För matcher som inte domartillsätts av Skånes FF kan föreningen själv administrera denna bokning via
föreningsklienten i FOGIS. För övriga serier som domartillsätts av Skånes FF ska ny spelordning till
uppskjutna matcher meddelas via matchändringsformuläret på skaneboll.se.
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PYROTEKNIK OCH ANNAN ORDNINGSSTÖRNING
På förekommen anledning vill Skånes FF påminna om TB 3 kap 22§:
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan
§ avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser,
§ kastat föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada,
§ obehörigen beträtt spelplanen eller område som gränsar till spelplanen och för vilket det genom
stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,
§ uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan spelplanens
begränsningslinjer och publikplatser, eller
§ på annat sätt uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot deltagare, funktionär eller åskådare,
får åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till SDF avseende förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt
ordnings- eller arrangemangsansvar får åläggas att till SvFF avseende förening i förbundsserierna och till
SDF avseende förening i distriktsserierna erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom
fyra veckor från beslutsdagen.
RESULTATRAPPORTERING, FLICKOR & POJKAR 9 ÅR
Höstens seriegrupper för barn födda 2005 eller senare kommer att skapas med utgångspunkt från de resultat
som är registrerade under vårens seriespel. Rapportera fortlöpande slutresultat via SMS-tjänsten eller
registrera via Fogis. För mer info se; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/resultatrapportering/
ÖVERGÅNGSANMÄLAN
Fr.o.m. den 1/7 2014 är det inte längre möjligt, att köpa övergångsanmälan kontant över disk på förbundets
kansli. Det går naturligtvis bra att, som tidigare beställa övergångsanmälan i samband med förskottsbetalning på för förbundets bankgiro eller plusgiro. Effektivast och billigast är emellertid att, som de flesta
föreningar redan gör, hantera övergångsanmälningar i FOGIS.
SKÅNELÄGRET
Skånelägret är en manifestation för Skånsk ungdomsfotboll. Syftet är i första hand att utbilda och stimulera
talangfulla spelare och instruktörer. Dessutom är det en start för distriktslagsverksamheten. Skånelägret
arrangeras i Staffanstorp 13-16/6 för flickor och 16-19/6 för pojkar.
FINAL CUP KOMMUNAL 25 JUNI I HALMSTAD
Onsdagen den 25 juni spelar Skånes distriktslag för Flickor födda 1997 final i distriktslagsturneringen Cup
Kommunal. Matchen spelas på Halmstad Arena med matchstart kl 19.15. Kom och heja fram våra skånska
tjejer!
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TRÄNARUTBILDNING HÖSTEN 2014
Höstens tränarutbildningar i SvFF:s tränarstege är inplanerade:
Avspark
Ledarskap Bas 1
Spelförståelse Bas 1
Ledarskap Bas 2
Spelförståelse Bas 2
Diplomkurs Bas

12 okt
9 nov
30 nov
10-12 okt
8-9 nov
16-19 okt

Malmö
Lund
Hässleholm
Landskrona
Helsingborg
Malmö

Anmälan görs 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!
DOMARUTBILDNING
Under sommaren arrangerar Skånes FF Steg-1 utbildningar. Läs mer på länken nedan.
http://www.skaneboll.se/arkiv-2012/arkiv/2014/06/domarutbildning/
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