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FÖRSLAG TILL SERIEINDELNING 2015
Skåne FF:s Tävlingskommitté (TK) kommer, efter avslutat kvalspel, den 31/10 att publicera ett s.k. Förslag 1
till seriesammansättning för 2015-års seniorserier (DA2-4 och HA4-7). När förslaget i sin helhet är publicerat
på skaneboll.se har berörda föreningar möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska lämnas
skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skåne FF:s tävlingsavdelning tillhanda senast söndagen
den 9/11. Slutgiltigt förslag till Representantskapet den 19/11 publiceras därefter på skaneboll.se den 11/11.

FÖRBEHÅLL INFÖR LOTTNINGEN AV DISTRIKTETS SENIORSERIER
Det är möjligt att via särskild blankett, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
meddela förbehåll inför lottningen av 2015-års A-lagsserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda
senast torsdagen den 4 december för att kunna beaktas. Lottningen av distriktets A-lagsserier sker med
början i vecka 50 och kallelse till spelordningsmöte kommer i vecka 51.

FAIR-PLAY STATISTIK
Skånes FF delar årligen ut s.k. "fair play" priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort
under säsongen. Gult kort (varning) =1p, rött kort (utvisning) = 3p samt avstängning från TK 3p/vecka.
De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan delar på ca 50.000kr i prispengar från
Skånes FF. Prischeckar delas, efter beslut av Skåne FF:s styrelse, ut i samband med förbundets årsmöte i
mars. Skånes FF gratulerar nedanstående pristagare till ett synnerligen gott arbete i god Nolltoleransanda.
Hur har det gått för ditt lag? Se skaneboll.se för den totala statistiken från tävlingssäsongen 2014!
Damer: 1:a Onslunda IF - 2:a TFK Nova Eslöv - 3:a BK Höllviken delat med Röke IF
Herrar: 1:a Lunds SK - 2:a Lokomotiv Lund IK - 3:a BK Flagg

PRELIMINÄR ÅRSPLAN
En preliminär årsplanering av 2015-års tävlingssäsong nu finns publicerad på vår hemsida.
Se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/ för mer information.

REPRESENTANTSKAP 2014 (påminnelse)
Onsdagen den 19 november (kvällstid) äger Skåne FF:s Representantskap rum på Scandic Star Hotel i Lund.
Senast den 7 november vill vi ha er anmälan. Mer information och anmälningsformulär finns nedan länk;
http://www.skaneboll.se/arkiv-2012/arkiv/2014/08/inbjudan-till-representantskapsmote/

SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL SPELORDNINGSMÖTE
Skånes FF erbjuder intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara värd för
något/några av 2015-års spelordningsmöte för distriktets A-lagsserier. För mer information om värdskap,
kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist. Intresseanmälan för värdskap ska vara Skånes FF
tillhanda senast fredag 5 december.
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SKÅNES FF SÖKER MEDARRANGÖR TILL 2015-ÅRS UDM-FINALER
Skånes FF arrangerar varje år distriktsmästerskap, både utomhus och inomhus, där syftet förutom att kora
de ”Skånska mästarna” är att nominera lag till SM-tävlingar. DM-tävlingarna utomhus, vilka spelas enligt
spelregler för 11-manna-fotboll, har av tradition de senaste åren spelats på en medarrangörs idrottsplats.
Skånes FF vill här nu undersöka intresset bland distriktets föreningar att i kommande DM-tävlingar
utomhus för ungdomar vara medarrangör och samarbeta med Skånes FF. 2015 års- DM-tävlingar för
ungdomar spelas i klasserna F14,F16,P14,P16 lördagen den 29/8.
För mer information och blankett för intresseanmälan – kontakta Tomas Olsson, (040-590213.

KURS FÖR NYA DISTRIKTSDOMARE
Vi är i stort behov av nya domare till nästa säsong. Därför anordnar vi redan nu i höst steg 1 kurser på flera
ställen i Skåne. På skaneboll.se finns inbjudan och information om kursen och hur man anmäler sig.
Har ni några duktiga domare, killar och tjejer, som är intresserade så anmäl dem gärna till en kurs.

FÖRENINGSDOMARE FUTSAL
Ni som vill utbilda egna föreningsdomare i Futsal kan nu boka en instruktör. På vår hemsida
www.skaneboll.se/futsal/utbildning finns inbjudan till dessa kurser.

TILLSÄTTNING AV TRÄNINGSMATCHER
Följande gäller för tillsättning av domare:
Allsvenskan och Superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Folksam U21-serien (Allsvenskan och Superettan) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Övriga matcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren,
http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/lokala-domartillsattare/

FUTSAL-DM (påminnelse)
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i Futsal spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2014/2015-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/. Anmälan av lag via Fogis senast 7 november!
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 29 november 2014
spelas den 30 november 2014
spelas 6-7 december 2014
spelas 10-11 januari 2015

Malmö
Malmö
Malmö
Kristianstad
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PRISPLAKETTER OCH DIPLOM (påminnelse)
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I juniorserier samt Dam-U utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 10 år och äldre, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter
till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-/9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 45 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund den 19 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd
förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen
avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Anette Hansson på telefon 040-59 02 20
eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.
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