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NY- ELLER AVANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIER
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-mannalag för att
sedan nyanmäla 11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingsåret.
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.
Tidplan:
v.25 – nyanmälan och/eller avanmälan av lag (via ifylld pappersblankett till Skånes FF, inte via Fogis)
v.28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
v.29-30 – bokning av föreningens hemmamatcher senast söndagen den 26/7 (via Fogis föreningsklient)
v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. fredagen den 31/7

RESULTATREGISTRERING
Kom ihåg att hemmalaget alltid ska resultatrapportera matchen via SMS till 0730-126 126.
Matchnummer finns i Fogis eller på skaneboll.se, klicka på aktuell match för alla uppgifter om matchen.
Matchnummer ska alltid innehålla nio siffror och börjar alltid med 13 följt av serienummer plus ett tresiffrigt
löpnummer. Resultatrapportering kan ske via föreningsinloggningen i Fogis eller via SMS.
För att rapportera in resultat via SMS skriver man in matchnummer (xxxxxxxxx), antal hemmamål (hm) och
antal bortamål (bm). Skriv på följande sätt och skicka sedan till 0730-126 126.
• xxxxxxxxx hm bm

SPELARLEGITIMATION
Spelarlegitimation ska innehas av samtliga registrerade spelare från och med det år spelaren fyller 15 år
vid spel i av Skånes FF administrerade tävlingar. Alla spelare ska till domaren före match uppvisa av
Skånes FF utfärdad spelarlegitimation. Finns inte spelarlegitimationskortet med ska annan fotolegitimation
uppvisas för att spel ska godkännas, dock utgår en administrationsavgift om 50kr (TB 2 kap 46§).
Spelare som uppvisar annat ID ska av domaren markeras på avsedd plats i spelarförteckningen med ”S”.
I oldboysserier ska spelare, för att styrka sin ålder, på anmodan från domare eller motståndare uppvisa giltig
fotolegitimation. Denna legitimation behöver inte vara Skånes FF:s spelarlegitimation. Spelare som på
anmodan ej kan uppvisa fotolegitimation äger ej rätt att delta i match. Administrationsavgift enligt ovan
utgår inte i oldboysserierna. Spelarförteckning i ett (1) exemplar samt spelarlegitimationskort i nummerordning, enligt spelarförteckningen, ska senast 30 minuter före match inlämnas till domaren.
Om inte tillräckligt många spelare (7 st. i 11-manna, 5 st. i 7-manna) kan legitimera sig före matchstart,
döms felande lag som förlorare på walk-over. Spelare som under matchens gång kan uppvisa giltig fotolegitimation, får sättas in under förutsättning att han/hon upptagits på spelarförteckningen före matchstart.
Notera särskilt:
Skåne FF:s funktionärer och domare kommer under helgen den 22-24/5 (vecka 21) att genomföra en större
kontroll av spelarlegitimationskort i distriktet. Tänk på att alla kort ska ha ett ”välliknande” foto!
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TILLSTÅND FÖR INTERNATIONELLA MATCHER OCH CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Nedan följer de vanligaste förekommande
matcherna med information om vad som krävs när svenska och utländska föreningar ska spela matcher.
Skåne FF:s hantering av både ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande” är kostnadsfri. Samtliga blanketter
finns att hämta på följande länk: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Tillståndsansökan och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match.
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag – Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar – Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när ni är utomlands – behövs ingen blankett!
Undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där föreningen ska
meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten Meddelande
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige – använd blanketten Meddelande
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige – använd blanketten Meddelande
Förutsättningar för tävlingstillstånd
Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet.
Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober –1 maj,
1 juni –25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF
föreskriver annat. Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till
tävling eller träningsmatch under perioderna 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag
t.o.m. söndag), 1–15 juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF.
Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF.

UTVISNINGAR, AVSTÄNGNINGAR OCH AVVISNINGAR
Tävlingsbestämmelserna, kapitel 3, §.1-19)
Spelare och berörd förening ansvarar för 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 för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
6§. Ackumulering av varningar
Detta moment gäller damer A- och utvecklingslag, herrar A- och B-lag samt juniorlag i seriespel och DM.
Spelare som ådrar sig tre (3) varningar (d.v.s. singelvarningar i matcher) i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelare är behörig att delta i.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre (3) nya varningar, d.v.s. den 6:e, 9:e, 12:e …
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela. Observera att om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under
match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen.
Notera särskilt att de två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse inte ska inräknas
i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas. Spelare som övergår till annan förening för med sig
de varningar/utvisningar spelaren erhållit i representationslaget till den nya föreningens representationslag.
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UDM-FINALER 2015
Årets DM-finaler för F14, P14, F16 och P16 kommer att spelas på Strandängen idrottsplats i Bromölla.
De fyra finalmatcherna spelas lördagen den 29 augusti mellan klockan 10.00–17.00.
Spelschema och mer information kommer under hösten att presenteras på www.skaneboll.se
Finalarrangemanget är ett samarbete mellan Skånes FF och Ifö Bromölla IF.
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