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BOKNING AV HEMMAMATCHER I DISTRIKTETS HÖSTSERIER
v.27 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
v.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
Bokning av hemmamatcher i Fogis
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång förläggas till lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum.
Tänk på att matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan
spelomgång. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos
berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna Skåne FF:s tävlingsavdelning om Ni behöver hjälp med matchbokningen i Fogis!

FÖRENINGSDOMARE HÖSTEN
De föreningar som önskar använda egna FÖRENINGSDOMARE i höstens matcher måste meddela
Skåne FF:s domaravdelning detta senast tisdagen den 21 juli!
Detta gäller matcher i tävlingar för P16- och P15 zonserier, Damer U-lag division 2 och Oldboys
OBS! gäller även Er som hade egna föreningsdomare under våren!

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.

KVAL TILL SVENSKA FF U19 DIVISION 1, 2016
Om antalet föreningar, som önskar delta överstiger Skånes FF:s grundplatser och eventuell extra tilldelning
enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande år deltar spelare
som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning beroende på antalet
tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag på nerflyttningsplats i
SvFF:s U19-serier samt nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år i höstserien ha
tillhört P17 Skåne grupp A alternativt herrjunior division 1 Skåne och ha placerat sig som lag 1-2 efter
avslutat seriespel, alternativt deltagit i SvFF:s U17-serier.
Intresseanmälan för kvalspel i distriktet ska göras skriftligen till Skånes FF senast den 2015-08-01!

SKÅNELAGET – VI STÖDER SKÅNSK FOTBOLL
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KVAL TILL SVENSKA FF U17 DIVISION 1, 2016
Om antalet föreningar överstiger Skåne FF:s grundplats och eventuell extra tilldelning enligt licensmetoden
anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande år deltar spelare som ska delta i
seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning beroende på antalet tillgängliga platser
samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag på nerflyttningsplats i SvFF:s U17-serier
och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år i höstserien ha tillhört P16 Skåne
grupp A och ha placerat sig som lag 1-2 efter avslutat seriespel.
Intresseanmälan för kvalspel i distriktet ska göras skriftligen till Skånes FF senast den 2015-08-01!

TRÖJNUMMER PÅ DOMARRAPPORTEN (NYHET I FOGIS!)
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

SKÅNE FF: S KANSLI SEMESTERSTÄNGT
Under veckorna 28, 29 och 30 är Skåne FF:s kansli i Malmö stängt.
Med anledning av administrationen av distriktets höstserier finns en särskild bemanningslista för
tävlingsavdelningen publicerad på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Trevlig sommar önskar Skånes Fotbollförbund!

SKÅNELAGET – VI STÖDER SKÅNSK FOTBOLL
Bara Mineraler – Con nect - Exaktaprintin g - GML Sport – Greenlandscaping - Harib o - HomeMaid - Hyllinge Buss – Indigr ow - Inslaget
Intersp ort - LA Travel – PUM A – Scandic - Skånefrö - Sparbank en Öres und - SvenskaSp el – Trafik & Fritid - Unisport - ViaMed ici - Ravelli

