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BOKNING AV HEMMAMATCHER I FOGIS
Måndagen den 2 mars fastställde Skånes FF en definitiv seriesammansättning för årets serieverksamhet avseende tävlingskategorierna: Dam U, Herr B, Herr J, Oldboys, Skåneserier,
Barnserier 9-12år och Ungdomsserier 13-17år
Spelprogrammen till ovanstående tävlingskategorier är klara och FOGIS är nu öppet för
föreningens bokning av hemmamatcher enligt nedanstående förutsättningar.
Bokning av hemmamatcher
Likt säsongen 2014 kommer inga spelordningsmöten att hållas för ovanstående tävlingskategorier
utan föreningen ansvarar själv för att överenskomna datum och avsparkstider för hemmamatcherna inregistreras via föreningsklienten i FOGIS. Manual för detta moment finns att hämta
på: www.skaneboll.se/fogis/manualer/. Logga in och boka matcherna genom att klicka på flikarna i
följande ordning: Förening – Lag – Matcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i FOGIS.
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 16/3!
OBS! För att inte spelordningen i Dam-U och Herrar-B ska kollidera med spelordningen i A-lagsserier ska respektive motståndare i dessa tävlingskategorier alltid kontaktas för en gemensam
överenskommelse om spelordningen före hemmalagets inregistrering av speldatum och avsparkstid i FOGIS. Det är av största vikt för de deltagande lagens årsplaneringen att detta sker!
Telefonnummer finns i spelschemat till de kontaktpersoner som föreningarna lagt upp i FOGIS.
För spelprogram se; www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
I övrigt gäller följande;
§
§
§
§
§
§
§

Kontakta planägaren i god tid före bokningsprocessen för att erhålla plantilldelning.
Speldagar ska förläggas i anslutning till spelomgången, dvs. antingen tidigast torsdag
före eller senast tisdag efter den dag som angivits i respektive omgång i programmet.
Båda föreningarna måste vara överens om spel på vardagar!
Normalt ska matcher förläggas till lördag eller söndag.
Hemmalaget bestämmer speldatum och avsparkstid vid spel lördag eller söndag.
Ingen match på våren i helårsserier får flyttas höstomgång.
Kvällsmatch på anläggning utan elljus måste starta senast två timmar före solens
nedgång. Se SMHI tablå på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/.

För matcher som domartillsätts av Skånes FF kommer möjligheten för föreningen att själv
boka/ändra matcher och anläggningar att stängas tisdagen den 17/3. I övriga barn- och
ungdomsserier är FOGIS öppet för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar, efter
överenskommelse med berörda motståndare, under hela tävlingssäsongen 2015!
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DEFINITIV SPELORDNING TILL DISTRIKTETS A-LAGSSERIER
Efter genomförda spelordningsmöte är spelordningen till distriktets A-lagsserier, damer och
herrar, att betrakta som definitiv. Mer information om kallelse till match finns i gällande
tävlingsbestämmelser. Ansökan om matchändringar under året kan vid behov göras via ifyllbart
formulär som finns på: www.skaneboll.se/blanketter/.

INBJUDNINGAR TILL DOMARKURSER 2015 (påminnelse)
Inbjudningarna till Steg 1, Förenings- och Ungdomsdomarkurserna finns på vår hemsida.
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 www.skaneboll.se/domarverksamhet/utbildning/. Vid frågor gällande
kurserna kontakta respektive kontaktperson eller Skåne FF:s domaravdelning, 040-59 02 00.
Vi är i stort behov av nya domare i zonerna Helsingborg, Hässleholm, Lund och Österlen.

MATCHER SOM DÖMS AV FÖRENINGSDOMARE (påminnelse)
Anmälan om egna föreningsdomare skall vara domaravdelningen tillhanda senast den 15/3!
Efter detta datum tillsätter Skånes FF distriktsdomare. Föreningsdomare är efter anmälan
godkända i kategorierna Dam-U div.2, Herr-J div.3, Oldboys och Pojkar 15-16 år.

REPRESENTATIONS- & TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2015
Det är viktigt att Ni läser Representations- (RB) och Tävlingsbestämmelserna (TB) 2015.
Gällande RB, TB och särskilt dokument ”Nyheter i Skåne FF:s och Svenska FF:s tävlingsregler”
finns att hämta på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/.
Föreningens lagansvariga uppmanas att sätta sig in i gällande tävlingsregler och ett enkelt sätt att
göra detta är att ta del av ”Tävlingsbilaga 2015” från www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/.

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, kontakta ”Akuten” på www.skaneboll.se/barnfotboll/kontakt/.
Då har vi möjlighet att sätta in utbildningsinsatser där det behövs och tillsammans utvecklar vi
skånsk barn- och ungdomsfotboll.
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SPELFRIA DAGAR 2015
Med anledning av årlig utvärdering och fortbildning av domare har Skånes FF beslutat att hålla
två dagar i maj månad helt fria från matcher med domartillsättning från Skånes FF eller lokal
domartillsättare. De spelfria dagarna är:
Tisdagen den 19/5 – Hässleholm/Landskrona/Malmö/Trelleborg/Ängelholm
Torsdagen den 21/5 – Helsingborg/Kristianstad/Lund/Österlen

TIPSFUNKTION FÖR MISSTANKAR OM MATCHFIXING
Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling.
Fenomenet finns över hela världen och vi har nyligen haft flera fall även i Sverige. Ofta är det en
aktiv som hamnar i kläm mellan sin roll inom idrotten och den kriminella världens ekonomiska
intressen. Tag ditt ansvar och säg nej innan det har gått för långt.
Riksidrottsförbundet har tillsammans med Seccredo AB tagit fram en dygnet runt-öppen
tipsfunktion där tips om matchfixing och otillåten vadhållning enkelt kan lämnas.
Genom att lämna tips bidrar man till att skydda idrotten mot matchfixing samt till
upprätthållandet av den grundläggande tanken om rent spel.
Anmäl misstänkta fall av matchfixing via den säkra länken på sidan www.minmatch.se
eller ring tipstelefonen på 0703 - 00 36 63.

VAD BÖR ALLA TRÄNARE KÄNNA TILL OM BARN-/UNGDOMSIDROTT
Det finns ett antal riktlinjer som hela idrottsrörelsen har kommit överens om, om hur svensk barnoch ungdomsidrott ska bedrivas. Men vad innebär det i praktiken? Vad är det viktigaste man
behöver ha med sig som tränare? Läs mer på Tränarpasset –
Tips & fakta för alla tränare http://tranarpasset.com/
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