SKÅNES FF INFORMERAR NR 1 l 2015-01-12
www.skaneboll.se l https://www.facebook.com/skanes.fotbollforbund

INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM 2015 Påminnelse!
Skånes FF inbjuder distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2015-års tävlingssäsong. Inbjudningar med
tävlingsregler, förutsättningar och tillämplig information för respektive tävlingskategori inför kommande
års Seriespel och DM-tävlingar finns publicerat på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/.
Föreningen anmäler i likhet med säsongen 2014 sina deltagande lag elektroniskt via FOGIS.
Manual för elektronisk anmälan av lag via Fogis finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Det är av största vikt att föreningen tar del av Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen.
Kontakta gärna Tävlingsavdelningen eller Fogissupporten om Ni behöver hjälp med Era anmälningar!
Anmälningsperioden för DM-tävlingar är öppen i Fogis 2015-01-01 t.o.m. 2015-01-15.
Anmälningsperioden för övriga lag i seriespel är öppen i Fogis 2015-01-01 t.o.m. 2015-01-31.
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 direkt i Fogis.
Notera också att A-lag inte behöver anmälas via Fogis, representationsserierna är redan klara och lottade!

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 2015
För mer information se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/
15/1
31/1
13/2
19/2
23/2
27/2
2/3
6/3
16/3
1/4
14-17/5

Sista datum att i Fogis anmäla lag till DM-tävlingar
Sista datum att i Fogis anmäla 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
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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REGISTRERING AV SPELARE – FOGISRAPPORTER FROM 2015
Det finns 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.
NYHET!
Skånes FF tillämpar from 2015, efter beslut av 2014-års Representantskap, elektroniska domarrapporter på
fastställt formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier i distriktet. Detta innebär bl.a. att de gamla ”pappersblanketterna” inte finns längre och att alla
spelare, oavsett ålder, som ska delta i match måste vara registrerad som spelare i Fogis. Föreningen ska i god
tid före årets första tävlingsmatch registrera alla sina spelare som deltar i någon form av tävlingsverksamhet.
Observera särskilt att vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares godkännande!
För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/. Manual för uttagande av elektronisk
domarrapport inför tävlingsmatch finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Glöm inte att tilldela rätt behörighet till föreningens alla ledare!

KALLELSE TILL DISTRIKTETS SPELORDNINGSMÖTE 2015 Påminnelse!
Efter genomförd lottning finns nu alla spelprogram för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan.
Se ”Verktygslådan” och ”Serier/Resultat”. 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/ansökan hela året.
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 2015”.
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 och solens nedgång finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/

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
Skånes FF arrangerar regionalt gruppspel för damer som spelas den 18 januari i Kristianstads Arena.
För mer information om SM i Futsal se: http://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/sm-i-futsal/
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TRÄNARINSPIRATION 2015, 1 FEBRUARI I MALMÖ
Det återstår några platser till Skånes FF:s Tränarinspiration 2015 som arrangeras söndagen den 1 februari i
Malmö. Anmälan omgående genom föreningsinloggning i FOGIS!
Ta chansen att:
· lyssna på när Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson berättar om sitt arbete
· se när MFF-tränarna Olof Persson och Ben Rosen genomför ett praktikpass inriktat på ”fys” i
spelträning
· få tips på hur du kan utveckla din spelares spelförståelse när tränaren och inspiratören Torbjörn
Nilsson föreläser och håller ett praktikpass
Mer info: http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/arkiv/utbildning1/2014/12/tranarinspiration-2015/

KLUBBTRÄNARFORTBILDNING & INFORMATION INFÖR ZONLÄGER
Skånes FF bjuder in till klubbtränarfortbildning och information inför årets zonläger. Fortbildningen avser
framför allt 13-årstränare men även 14-årstränare och föreningens utbildnings- och ungdomsansvariga är
välkomna.
Fortbildningarna arrangeras på fyra olika platser.
Sydväst
4/2, kl 18.30 Kvarnby IK:s klubblokal, Malmö
Sydost
3/2, kl 18.30 Klubbvillan Sjöbo IP
Nordost
3/2, kl 18.30 IFK Hässleholms klubbstuga
Nordväst
5/2, kl 18.30 Stattenas klubbstuga, Helsingborg
Anmälan görs till ingrid.pettersson@skaneboll.se senast 26/1
Mer info: http://www.skaneboll.se/arkiv/utbildning1/2015/01/klubbtranarfortbildning/

LÄGERDATUM 2015
Zonläger 13 års:
Läger 1 – 19 april (heldag)
Läger 2 – 18-22 maj (kväll)
Läger 3 – 23 augusti (heldag)
Läger 4 – 12-20 september (kväll/halvdag)
Zonläger 14 års:
Läger 1 – 6 april

Läger 2 – 26 april

Skåneläger:
Flick 14-16 år – 12-15 juni

Pojk 14-16 år – 15-18 juni

Läger 3 – 10 maj

MATCHER SOM DÖMS AV FÖRENINGSDOMARE
OBS! Anmälan om egna föreningsdomare skall vara Domaravdelningen tillhanda senast den 15/3!
Efter detta datum tillsätter Skånes FF distriktsdomare.
Detta gäller herrar junior division 3, pojkar 15-16 år, oldboys och Dam-U division 2.
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DOMARKURSER 2015
Inbjudningarna till Steg 1, Förenings- och Ungdomsdomarkurserna kommer snart att presenteras på vår
hemsida under Domarverksamhet/utbildning. OBS! det är obligatoriskt för alla domare som ska döma i Er
förening att genomgå en årlig kurs. Kontakta respektive instruktör/ansvarig och boka in en instruktör så fort
som möjligt. All information finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/utbildning/
Vid frågor gällande kurserna kontakta respektive kontaktperson eller Domaravdelningen.
OBS!
Vi är i stort behov av nya domare i följande zoner: Österlen, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.

DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER Påminnelse!
Var vänliga att omgående anmäl in era träningsmatcher till respektive tillsättare.
Allsvenskan och Superettan (A-lag) tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan och Superettan (Folksam U21-serien) tillsätts av Skånes FF.
Div 1 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Div 2 (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Damallsvenskan tillsätts av Maria Persson, maria.persson@if.se
Elitettan (A-lag) tillsätts av Skånes FF.
Övriga träningsmatcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren, se www.skaneboll.se/domarverksamhet
Zon 1 Malmö

Tase Stojanovski

072-7292961

tase.stojanovski@gmail.com

Zon 2 Trelleborg

Bert Linde

072-7292962

bert.linde@hotmail.se (efter 17.00)

Zon 3 Österlen

Bengt Nilsson

072-7292963

bengt.j.nilsson43@gmail.com

Zon 4 Lund

Illes Toth

072-7292964

illes.toth@tele2.se

Zon 5 L-krona

Kurt Hultqvist

072-7292965

kurt.hultqvist@comhem.se

Zon 6 H-borg

Domarklubben

072-7292966

Zon 7 Ängelholm Bror Nilsson

072-7292967

Zon 8 H-holm

Lars Andersson

072-7292968

andersson2.lars@spray.se

Zon 9 K-stad

Christer Lindgren

072-7292969

christer.lindgren@utb.kristianstad.se
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