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DEFINITIV SPELORDNING FÖR DISTRIKTETS HÖSTSERIER
Alla distriktets höstserier är nu klara, vilket innebär att spelprogrammen för höstserierna per den 31 juli är
att betrakta som definitiva och får skrivas ut från FOGIS eller skaneboll.se.
Notera speciellt ändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats pga. av-/efteranmälan!
Spelprogram som hämtas från FOGIS eller skaneboll.se enligt ovan gäller som fastställd spelordning.
Gällande bokningen av matcher i höstserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för någon match
beroende på det faktum att hemmalaget inte fullföljt sina uppgifter att boka matcherna i FOGIS alternativt
meddelat Skånes FF om spelordningen. Det åligger här hemmalaget att fastställa speldag och tid för dessa
matcher samt därefter, utan dröjsmål, meddela motståndare och Skånes FF.
I de fall hemmalaget har frångått gällande regler för datum och tidsättning enligt nedan äger bortalaget rätt
att få matcherna justerade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa ärenden själv ta kontakt med hemmalaget för korrigering. Kontaktperson till respektive lag finns i spelprogrammet på skaneboll.se. När en ny
överenskommelse om speldatum och avsparkstid har nåtts ansvarar hemmalaget för att matchen blir
ombokad i FOGIS. Föreningen bokar själv via sin föreningsklient alternativt meddelar Skånes FF.
Följande regler gäller alltid vid bokning av hemmamatcher i FOGIS:
Hemmalaget äger rätt att själv fastställa datum och speltid för matcher på helgdagar.
Vid kvällsmatcher på vardagar ska bortalaget alltid kontaktas för ett godkännande före bokning.
Matcher får inte förläggas efter sista speldag utan att bortalaget godkänner detta.
En spelomgång med ”sista speldag” som söndag ska normalt förläggas till lördag eller söndag.
Barn- och ungdomsserier som domartillsätts av föreningen:
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher i FOGIS ligger öppen under hela säsongen.
Föreningen ansvarar själv för att matchändringar under säsongen blir ombokade i FOGIS.
Övriga serier som domartillsätts av Skånes FF:
Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i FOGIS stängs av Skånes FF efter definitivt spelprogram.
Matchändringar ska meddelas via ifyllbart matchändringsformulär på skaneboll.se.

FINALDAGS I UNGDOMS-DM
Distriktsmästerskapen för våra skånska ungdomslag är nu inne i sitt slutskede och Skånes FF vill härmed i
samarbete med IFÖ Bromölla IF hälsa varmt välkomna till årets finalspel som äger rum på Strandängens
idrottsplats i Bromölla. Finalerna spelas lördagen den 29 augusti mellan klockan 10.00–16.00.
Spelprogram för finalmatcherna kommer inom kort att publiceras på skaneboll.se.

KVALSPEL 2015
Lottningen till distriktets kvalspel är klar och finns publicerad på skaneboll.se under ”Skånes FF:s tävlingar”.
Information om upp- och nedflyttningar i distriktets serier finns att läsa i gällande TB 2 kap § 19.
Kvalspelet för distriktets seniorserier startar i vecka 41. Kvalmatcher för herrar spelas på lördagar och
kvalmatcher för damer spelas på söndagar. Kvalmatcher i distriktet spelas med avspark klockan 14.00.
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NYSÖKANDE TILL DISTRIKTETS SENIORSERIER 2016
Nysökande till distriktsserierna för herrar A- och B-lag samt damer A-lag ska skriftligen vara Skånes FF
tillhanda senast den 1 september och insändas tillsammans med meritförteckning, uppgift om planförhållande (planens minimimått 100x60 m) samt domares och spelares omklädningsrum.
Detta gäller även lag från innevarande år som spelar i B-lagsserie och som 2016 avser att delta i A-lagsserie.

POJK- OCH JUNIOR SM 2016
Anmälningstiden för intresseanmälan om platser i SvFF:s U19- och U17-serier kommande år gick ut den
1 augusti. Behöriga föreningar (se gällande TB 2 kap 53-54§) som missat att anmäla sig ska omgående
kontakta tävlingsenheten för registrering av en eventuell efteranmälan.

RB 1 KAP 19§ - 1 SEPTEMBER REGELN - VIKTIGT!
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under
resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter
den 7 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft
efter den 7 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter
den 7 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen,
Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell
övergång till Sverige samt vid nyregistrering.

RB 4 KAP - FUTSAL
Ni har väl inte missat att Skånes FF, sedan hösten 2014, helt övergått till Futsal vid spel inomhus med fem
spelare per lag. Mer information om Futsal finns på; http://www.skaneboll.se/five-a-side-blir-futsal/.
Föreningens spelare ska, före deltagande i futsaltävling, registreras som futsalspelare i Fogis.
En spelare får endast vara registrerad som futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle.
Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.
Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under samma
speltermin. De tre spelterminerna i futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31 augusti samt den 1
september – 15 december. Den som är futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande
övergå till annan förening under frimånaden för futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till
att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös
professionell till att bli amatör.
Frimånaden för futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti.
Registreringsperioder för professionella futsalspelare omfattar tiden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30
september respektive fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 januari. Ovanstående är ett axplock från gällande
Representationsbestämmelser, RB 4 kap. Kompletta bestämmelser finns på: http://fogis.se/futsal
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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.

SKÅNE FF ÅRLIGA DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i FUTSAL spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2015/2016-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med
anmälningsblankett kommer under hösten.
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

lördagen den 28 november
söndagen den 29 november
5-6 december
16-17 januari, 2016

Rosengård Sporthall i Malmö
Rosengård Sporthall i Malmö
Rosengård Sporthall i Malmö
Kristianstad Arena

TRÖJNUMMER PÅ DOMARRAPPORTEN (NYHET I FOGIS - PÅMINNELSE)
I den senaste release av Fogis gjordes det en förändring som påverkar de elektroniska domarrapporterna
(laguppställningarna). I alla tävlingar som Skånes FF administrerar så måste nu tröjnummer fyllas i på alla
spelare innan rapporten går att skriva ut. Det är fortfarande tillåtet att göra mindre ändringar på den
utskrivna domarrapporten med bläckpenna. Tänk på att ska en spelare läggas till manuellt på domarrapporten måste spelarens namn och tiosiffriga personnummer finnas med. I lagets trupp som man hittar på
lagsidan kan man skriva in nummer och spara och dessa följer då automatiskt med när spelaren tas ut till en
domarrapport. Lagets trupp på lagsidan ska inte blandas ihop med truppen under match.
Manual till detta finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Till sist ett tips!
Om ni i laget har en målvakt som har ett nummer som inte är nr 1 så ange position målvakt i uppställningen.
Det gör att Fogis då automatiskt sätter målvakten överst på rapporten. Fogis sorterar nämligen på nummer
om man inte anger position. Frågor kan ställas till fogissupport@skaneboll.se

TRÄNARUTBILDNINGAR
Under hösten arrangerar Skånes FF följande tränarutbildningar. Anmälan görs via FOGIS.
Tränarutbildning B Ungdom
Tränarutbildning C
Målvaktstränarutbildning B
Coachingkurs
Fotbollsskador – akut omhändertagande

10-11/10 + 7-8/11
17/10 + 8/11
24/10 + 21/11
11/11
18/11

Malmö
Helsingborg
Malmö
Malmö
Lund
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