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TRÄNARUTBILDNINGAR
Under hösten arrangerar Skånes FF ett antal tränarutbildningar. Det finns platser kvar på följande
utbildningar. Anmälan görs via FOGIS.
Dam- och flicktränarfortbildning
Anmälan omgående!

6/10

Malmö

Tränarutbildning B Ungdom
Anmälan omgående!

10-11/10 + 7-8/11

Malmö

Målvaktstränarutbildning B
Få platser kvar!

24/10 + 21/11

Malmö

Coachingkurs

11/11

Malmö

Utöver de centrala kurserna arrangerar föreningar interna tränarutbildningar. De utbildningar där
arrangerande förening tar emot deltagare utifrån finns på
http://www.skaneboll.se/information/?scr=course&fktype=2&fiid=365&fkkid=1&ffid=14&sorting=1

MÅLVAKTENS DAG
Skånes FF arrangerar Målvaktens Dag inomhus för flick- och pojkmålvakter födda 2001 & 2002.
Gräshallen i Eslöv
8/11 & 15/11
Teknikhallen i Helsingborg 22/11
Mer info på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/malvaktsutbildning/

UTBILDA FÖRENINGENS LEDARE – ARRANGERA EN INTERNKURS
Har er förening många ledare som ni vill utbilda?
Föreningar kan arrangera Tränarutbildning C, Tränarutbildning B Ungdom och Målvaktstränarutbildning C
på hemmaplan. Det finns möjlighet att söka medel från idrottslyftet för att delfinansiera utbildningen. Ni
väljer själv datum för utbildningen och bokar instruktör från vår lista på behöriga instruktörer.
För mer info, besök http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/ eller
ta kontakt med Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se

SPELARUTBILDNINGSPLAN SKÅNE
Från och med nu kan ansöka löpande om att delta i Spelarutbildningsplan Skåne.
Så känner ni i er förening att ni vill ha en gedigen utbildning både för era organisations- och aktivitetsledare,
så tveka inte att höra av er till Allan Lundbladh på 040-59 02 14 eller allan.lundbladh@skaneboll.se
För mer information läs här http://www.skaneboll.se/spelarutbildningsplan-skane/

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

SKÅNES FF INFORMERAR NR 8  2015-10-01
www.skaneboll.se  https://www.facebook.com/skanes.fotbollforbund

ANMÄLAN TILL TÄVLING, A-LAG 2016
Alla de föreningar som fullföljer A-lagsserierna i distriktet kommer automatiskt att erhålla serieplats i
kommande års seriespel för representationslag. Inbjudan och anmälningsanvisningar för föreningens övriga
lag i seriespel och DM-tävlingar kommer i sedvanlig ordning från Skånes FF under december månad.
Förening, som inte fullföljt innevarande års A-lagsserie och som önskar återanmäla sig ska göra detta senast
torsdagen den 15 oktober!

DISTRIKTSMÄSTARE 2015
I samarbete med IFÖ Bromölla IF arrangerade Skånes FF årets finaldag i UDM lördagen den 29 augusti på
Standängens IP i Bromölla. Efter spännande och välspelade finalmatcher kan följande föreningar titulera sig
”Skånska mästare”:
F14
P14
F16
P16

Staffanstorps GIF
Helsingborgs IF
IF Limhamn Bunkeflo
Trelleborgs FF

Skånes FF gratulerar de deltagande lagen och vill här även rikta ett stort tack till IFÖ Bromölla IF som på ett
mycket förtjänstfullt sätt gjorde finaldagen till en minnesvärd upplevelse. Inbjudan och anmälningsanvisningar för 2016-års DM-tävlingar kommer under december månad.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP & SM 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 finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 28 november 2015
spelas den 29 november 2015
spelas 5-6 december 2015
spelas 16-17 januari 2016

Malmö
Malmö
Malmö
Kristianstad

SM i Futsal spelas enligt nedan. För mer information se www.svenskfotboll.se
Damer
Herrar
Flickor 15 år (f.2001)
Flickor 17 år (f.1999)
Pojkar 15 år (f.2001)
Pojkar 17 år (f.1999)

regionalt gruppspel (1) 23-24/1, gruppspel (2) 6-7/2, slutspel 20-21/2
spelas i serieform där SFL är kvalificerande. SDF tilldelas inga platser från DM.
regionalt gruppspel 6-7/2, slutspel 19-21/2 i Göteborg
regionalt gruppspel 6-7/2, slutspel 19-21/2 i Göteborg
regionalt gruppspel 6-7/2, slutspel 19-21/2 i Göteborg
regionalt gruppspel 6-7/2, slutspel 19-21/2 i Göteborg

Skåne FF:s platstilldelning i SM-tävlingarna:
Damer (2st), Herrar (0st) tillsätts via SvFF:s seriespel
Flickor 17 år (2st) och Flickor 15 år (2st)
Pojkar 17 år (2st) och Pojkar 17 år (2st)
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FÖRENINGSDOMARE FUTSAL
Ni som vill utbilda egna föreningsdomare i Futsal kommer att fr.o.m. v.41 kunna boka en instruktör.
På vår hemsida www.skaneboll.se/futsal/utbildning kommer snart att finnas inbjudan till dessa kurser.

FÖRENINGAR SOM SÖKER TRÄNARE TILL 2016
Skånes Fotbollförbund erbjuder nu föreningar som söker tränare för kommande säsong att anmäla detta för
publicering på vår hemsida. Mer information finns på http://www.skaneboll.se/sokatranare.

LEDIGA TRÄNARE
Även i år har tränare möjligheten att söka uppdrag via www.skaneboll.se. Mer information finns på
http://www.skaneboll.se/lediga.

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF:s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF:s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska
hemmalaget insända en skriftlig dispensansökan. Hemmalaget ska i god tid meddela gästande lag och
domarfunktionärer om annan spelplan/spelunderlag.

INFÖR KVALET – KVALREGLEMENTE
Berörda föreningar som ska delta i distriktets kvaltävlingar ska nogsamt, före första match, ta del av
gällande kvalreglemente som återfinns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/kvalspel/
Se särskilt kapitel 3 §.1, Avstängningar och varningar i kvalmatcher:
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte delta i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte delta i lagets nästa match i kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två (2) varningar i olika matcher ingående i kvalspel får inte delta i den efter andra
varningen närmast följande matchen i kvalspelet.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs mellan serie- och kvalmatcher,
samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer.

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.
I de fall ett extrakval blir aktuellt kommer detta att förläggas direkt efter ordinarie kvalspel.
All information om årets kvalspel finns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/kvalspel/
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KURS FÖR NYA DISTRIKTSDOMARE
Vi är i stort behov av nya domare till nästa säsong. Därför anordnar vi redan nu steg 1 kurser på flera ställen
i Skåne. På www.skaneboll.se/domarverksamhet finns inbjudan och information om kurser och hur man
anmäler sig. Har ni några duktiga domare, killar och tjejer, som är intresserade så anmäl dem gärna till en
kurs.

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I juniorserier samt Dam-U utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 10 år och äldre, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter
till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-/9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 45 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund den 19 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s bankgiro 517-7423, så skickas beställningen till
berörd förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening
beställningen avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Anette Hansson på telefon
040-59 02 20 eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.

RB 1 KAP 19§ - 1 SEPTEMBER REGELN - VIKTIG PÅMINNELSE!
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.

VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO)
Damer A- och herrar A-lag, som lämnar walk-over i någon av lagets två sista seriematcher, oavsett
spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade matcher räknas som wo,
0-3. För herrar, B-lag, föranleder walk-over enligt ovan ej uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd
uteslutningsavgift (se 2 kap 46 §) om 3000kr.
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