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INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP (DM) 2016

Skånes FF inbjuder distriktets föreningar att anmäla lag till 2016-års tävlingssäsong. Inbjudningar med
tävlingsregler, förutsättningar och tillämplig information för respektive tävlingskategori inför kommande
års seriespel och DM-tävlingar finns publicerat på; www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Laganmälan görs elektroniskt direkt i FOGIS. För bl.a. visning på hemsidor etc. är det av viktigt att
”rätt lag” anmäls till önskad tävlingskategori och det är av största vikt att föreningen tar del av Skåne FF:s
anvisningar i anmälningsmanualen som finns på www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna tävlingsavdelningen eller Fogis-supporten om ni behöver hjälp med anmälningarna!
Anmälningsperioden för DM-tävlingar är öppen i Fogis 2016-01-01 t.o.m. 2016-01-15.
Anmälningsperioden för övriga lag i seriespel är öppen i Fogis 2016-01-01 t.o.m. 2016-01-31.

Observera särskilt att anmälningsperioden i Fogis endast är öppen fram t.o.m. ovanstående sista datum,
d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan direkt i Fogis.
Notera också att A-lag inte behöver anmälas via Fogis. Distriktets A-lagsserier är klara, se nedan!

KALLELSE TILL DISTRIKTETS SPELORDNINGSMÖTE 2016

Efter genomförd lottning finns nu spelprogrammen för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan.
Se ”Missa inte” och ”Serier/Resultat”. Spelprogrammen finns självfallet även att tillgå via Fogis.
Distriktets obligatoriska spelordningsmöten för damer A-lag div.2-4 och herrar A-lag div.4-7 äger rum
kvällstid under vecka 6-7. Förening som, utan giltigt skäl, inte kommer till spelordningsmöte debiteras
under innevarande säsong en förhöjd matchändringsavgift om 1000kr/ändringsansökan hela året.
Mötesöversikt med datum och tid för respektive seriemöte finns på hemsidan, se nedanstående länk
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/ samt i bilagan ”Kallelse till spelordningsmöte 2016”.
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
– hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
– vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
– matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”Styrning av speldagar”
– kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå
– styrning av speldagar och solens nedgång finns på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/

KONTAKTPERSONER I FOGIS

Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och uppdatera uppgifterna till lagens
kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kommande spelordningsmöte.
Behöver ni hjälp med detta, kontakta Fogissupporten eller se www.skaneboll.se/fogis/manualer/

FAXNR 040-49 79 09

Skåne FF:s telefax-tjänst på kansliet i Malmö upphör att gälla vid årsskiftet, 2015-12-31.
Använd istället brevpost: Skånes FF, Box 1046, 21210 Malmö eller E-post: kansliet@skaneboll.se.
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NYA TÄVLINGS- & REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER, 2016

Efter sedvanliga representantskapsmöten i november månad har det fattats beslut om nya tävlings- och
representationsbestämmelser. Gällande RB- och TB för 2016 finns nu publicerade på hemsidan.
Här listas några viktiga förändringar. Läs mer på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/










10-års klasser (födda 2006 eller senare) i Skåne FF:s seriespel genomförs under 2016 utan
resultatsammanställning, d.v.s. organiserad matchverksamhet utan tabeller.

Anmälan till seriespel enligt 9-mannamodellen kan göras till alla distriktets seriegrupper,
13 år och äldre, undantaget representationslagsserier och den högsta nivån inom respektive
tävlingskategori samt förbundets Skåneserier.
Frivilligt tvingande möjlighet att senast 48 timmar före avspark meddela om spel enligt
9-mannamodellen gäller i de seriegrupper som är tillåtna för 9-mannafotboll.

Från och med den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m.
12 år. SvFF:s Förbundsstyrelse har, efter framställan från ansökande förening, rätt att medge
undantag om det finns särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i
den föreningsarrangerade tävlingen.
Ersättningsnivån för att anses som professionell spelare höjs från 3000kr/år till 10.000kr/år.
Kravet på spelaravtal för spelare över 18 år i div.2 herrar, avskaffas.

Förutsättningarna och ersättningsnivåerna som ligger till grund för beräkning av
utbildningsersättning har ändrats i syfte att gagna SvFF:s strategiska mål om fotbollsutveckling.

TRÄNARINSPIRATION 2016

Söndagen den 7 februari 2016 är det dags för Skånes FF:s traditionella fortbildning för tränare och ledare –
Tränarinspiration!
Det blir Calle Barrling, som vann EM-guld för F19 och Håkan Ericson, som tog hem EM-guldet för U21 som
inspirerar tillsammans med ytterligare någon tränare. Program och inbjudan kommer att finnas på
hemsidan i slutet av vecka 50 – men redan nu går det att anmäla sig via Fogis!
Kurskostnaden är 950: -/deltagare och 800: - kan i efterhand sökas via Idrottslyftet.

KURS FÖR NYA DISTRIKTSDOMARE

Skånes FF är i stort behov av nya domare!
Därför anordnar vi regelbundet steg 1 kurser på flera ställen i Skåne.
På www.skaneboll.se finns mer information om kursen och hur man anmäler sig.
Har ni några duktiga domare, killar och tjejer, som är intresserade så anmäl dem gärna till en kurs.
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TILLSÄTTNING AV DOMARE TILL TRÄNINGSMATCHER
Följande gäller för tillsättning av domare:
Allsvenskan, herrar A-lag tillsätts av Svenska FF.
Superettan, herrar A-lag tillsätts av Svenska FF.
Allsvenskan, damer A-lag tillsätts av Svenska FF.

Elitettan, damer A-lag tillsätts av Skånes FF
Folksam U21 (Allsvenskan och Superettan, herrar) tillsätts av Skånes FF.
Division 1, herrar A-lag tillsätts av Skånes FF.
Division 2, herrar A-lag tillsätts av Skånes FF.

Övriga matcher tillsätts av den lokala matchtillsättaren!

För mer information se: www.skaneboll.se/domarverksamhet/lokala-domartillsattare/

FÖRENINGSDOMARE FUTSAL

Ni som vill utbilda egna föreningsdomare i Futsal kommer snart att kunna boka en instruktör.
På vår hemsida www.skaneboll.se/futsal/utbildning kommer vi att lägga ut inbjudan till dessa kurser.

RESPEKTERA DOMAREN

Runt om i Sverige spelas varje år tusentals fotbollsmatcher. Dessa kan inte genomföras utan domare.
Svenska Fotbollförbundet vill öka förståelsen och respekten för domarnas arbete på alla nivåer.
Utan domare – Ingen fotboll. Se https://www.youtube.com/watch?v=zLbwNDhlQJM

KANSLIET STÄNGT

Skåne Fotbollförbunds kansli håller stängt 24-25/12. Kansliet öppnar igen måndagen den 28 december.

God Jul & Gott Nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!
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