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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 nedan,
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.

DEFINITIVA SPELPROGRAM
Samtliga spelprogram för distriktets serier är att betrakta som definitiva onsdagen 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.
FUNKTIONALITET KRING ACKUMULERADE VARNINGAR OCH AVSTÄNGNINGAR I FOGIS
Ackumulering av varningar tillämpas i distriktets DM- och Serietävlingar i följande tävlingskategorier;
Damer A, Damer U, Herrar A, Herrar B och Herrar Junior
Det finns en funktionalitet för att i Fotbollens Gemensamma Informationssystem (FOGIS) hålla reda på
ackumulerade varningar och avstängningar för spelare. Denna funktionalitet syftar i första hand till att
kunna ge föreningar stöd att avgöra huruvida en spelare som ska tas ut till match borde vara avstängd.
I möjligaste mån kommer det som är angivet i representations- och tävlingsbestämmelser att stödjas.
Detta omfattar bland annat:
• Automatisk avstängning efter 3 gula kort i seriespel.
• Automatisk avstängning efter utvisning.
• Applicering av beslut om avstängning i bestraffningsärende.
• Applicering av 1:a september- och 15:e januariregeln vid spelarövergång inom Fotboll respektive Futsal.
Följande steg kommer inte att stödjas:
• Registrering av medföljande avstängning vid spelarövergång från utländsk förening.
• Avstängning av ledare.
Avstängningar i FOGIS: Förenings ansvar
Applikationen om avstängningar i FOGIS är en stödfunktion som tagits fram i syfte att hjälpa föreningar att
få information om vilka spelare som är behöriga att spela i kommande match. Då applikationen endast
är ett tekniskt hjälpmedel – och inte en anvisning eller bindande information - vill Svenska FF och Skånes FF
därför påminna om att föreningen har ett ovillkorligt ansvar att kontrollera spelares antal varningar samt att
spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar vidare för att spelare som utvisats inte spelar i match där spelaren är
avstängd. Information som lämnas inom applikationen är inte bindande och friskriver inte föreningarna från
sitt ansvar att på egen hand kontrollera vilka spelare som är avstängda. Information som lämnas i
applikationen är inte obestridliga uppgifter som kan läggas till grund för beslut i ärende om tävlingsbestraffning, i händelse av att en motpart anmäler en spelares behörighet och därmed också ifrågasätter ett
matchresultats giltighet enligt 4 kap. 4 § SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
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FÖRSTAGÅNGS LICENSIERING
Spelare som är födda 2000 ska inför denna tävlingssäsong förstagångs licensieras. När intygen samlats in
från målsman licensieras spelaren enkelt via Fogis. För att ni inte ska drabbas av extra arbete så uppmanas ni
att göra licensieringen innan klockan 23.59 tisdagen den 31 mars (läs idag).
From den 1 april måste ni manuellt licensiera varje spelare. Manual för licensiering av spelare finns på;
http://www.skaneboll.se/ImageVault/Images/id_89170/scope_512/ImageVaultHandler.aspx

MÅLVAKTENS DAG
Ge lagets kanske viktigaste spelare chansen till kvalificerad specialträning. Även klubbtränaren erbjuds
fortbildning i samband med Målvaktens Dag.
Flickor och pojkar födda 2001-2002 17 maj i Mala, Sjöbo & Hjärnarp
Flickor och pojkar födda 1999-2000 24 maj i Eslöv
Mer info och anmälningsblankett finns på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/malvaktsutbildning/

MÅLVAKTSTRÄNARUTBILDNING C-DIPLOM – 3 MAJ I KRISTIANSTAD
Kursen är det första steget i målvaktstränarutbildningen och vänder sig till ledare och målvaktstränare för
åldersgruppen 6-14 år. För mer info besök http://www.skaneboll.se/information/?scr=info&fiid=30554

NOLLTOLERANS
Skånes FF påminner alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”Nolltolerans” som gäller för
alla i distriktets tävlingsverksamhet. Läs mer på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Det hela 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

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.
Rapportera sms med texten ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål”-”bortamål”. Ex: 130808009 9-1

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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REGISTRERING AV SPELARE – SPELARFÖRTECKNING FRÅN FOGIS
PÅMINNELSE! – VIKTIGT! – LÄS DETTA!
Årets seriestart närmar sig nu med stormsteg och med anledning av detta så vill Skånes FF återigen
informera och påminna om hur spelarförteckningen ska administreras vid distriktets matcher 2015.
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 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/.
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.
Glöm inte att tilldela rätt Fogis-behörighet till föreningens alla ledare!

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.

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”.
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