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Barnfotboll upp t.o.m. 10 år
Inför årets seriestart i distriktets barn- och ungdomsserier vill vi här påminna om att årets seriegrupper för
flickor och pojkar 9-10 år spelas utan resultatrapportering och tabeller. Det är inte tillåtet att på egen hand
skapa tabeller eller andra resultatsammanställningar i tävlingar för spelare upp t.o.m. 10 år. Föreningen är
ytterst ansvarig för att dess funktionärer, ledare, spelare, föräldrar etc. följer dessa bestämmelser!

Definitiva spelprogram
Samtliga spelprogram för distriktets serier är att betrakta som definitiva fredagen den 1 april.
Spelprogrammen finns för utskrift i Fogis och på: http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
Möjligheten att själv boka och ändra hemmamatcher i Fogis kommer att vara öppen under hela säsongen
i de serier där föreningen själv tillsätter domare, vilket bl.a. innebär att matchändringar under säsongen
fortlöpande kan göras av föreningen i Fogis. I serier där Skånes FF tillsätter domare ska matchändringar
alltid meddelas via matchändringsformuläret på www.skaneboll.se/blanketter.

Domarbrist!
Årets fotbollssäsong kör snart igång med seriespelet och vi är alla förväntansfulla inför en ny spännande
säsong. Inom domarverksamheten står vi inför en stor och tuff utmaning säsongen 2016.
Vi har tappat 120st domare inför denna säsong. Anledningen till att dessa valt att sluta är flera, några slutar
av åldersskäl, en del tycker att klimatet har blivit för tufft kring matcherna, några har på ett eller annat sätt
känt sig kränkta eller t o m hotade. När vi märkte att tappet skulle bli större än tidigare år så försökte vi
snabbt få till nybörjarkurser på flera håll i Skåne. Vi har utbildat ett 50-tal nya domare under hösten/våren.
Detta är ett omfattande jobb som kräver stora resurser och många instruktörer och det tar tid innan vi kan
klassificera och få ut de nya domarna i verksamheten.
Vilka konsekvenser kan detta få för Er förening?
Kan vi garantera att det alltid kommer en domare till alla matcher?
Vår målsättning är självklart att klara av detta men vi ser redan nu att vissa lördagar kommer det att bli
mycket svårt pga. av det stora antalet matcher som spelas.
• Vi kommer att tvingas ta domare från en annan zon vilket medför större kostnader för Er förening.
• Domarna måste ha flera uppdrag samma dag, detta påverkar så klart kvalitén på domarnas insats.
• Vi måste ibland tumma på domarens klassificering, dvs. tillsätta domare som normalt inte dömer eller
assisterar på den nivån.
Hur löser vi detta problem? Vi behöver Er hjälp!
Det är inom fotbollsfamiljen vi måste rekrytera nya domare!
Behovet av kvinnliga domare är också stort. Därför anordnar vi nu i april en utbildning som riktar sig enbart
för damdomare. Se bifogad kallelse!
Vi kommer att starta upp nya steg 1 kurser så fort vi har ett antal intresserade.
Har Ni duktiga ungdoms- eller föreningsdomare i Er förening så anmäl in dem till en nybörjarkurs, steg 1.
Intresseanmälan finns på vår hemsida http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/ eller kontakta
Domaravdelningen, 040-59 02 00!
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Resultatregistrering
I distriktets tävlingsmatcher ska hemmalaget, senast 60 minuter efter spelad match, registrera slutresultatet
via Fogis eller per SMS till 0730-126 126. Matchnummer till matcherna finns i Fogis och på hemsidan.
Rapportera via SMS med texten ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål”-”bortamål”. Ex: 130808009 9-1

9-manna fotboll
Har några av föreningens lag matcher enligt 9-manna-modellen? Läs vad som gäller i Skåne FF:s riktlinjer
och rekommendationer som finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler/

Spelarförteckning från FOGIS (påminnelse)
Lägg i god tid före första match upp lagens trupper i Fogis, d.v.s. koppla föreningens alla spelare och ledare
till de olika lagen. Föreningens Fogis-administratör måste sedan tilldela rätt behörighet till föreningens alla
ledare så att dessa får möjlighet att administrera spelarförteckningar i Fogis!
Ledare tar inför varje match ut spelarförteckning från Fogis, d.v.s. väljer spelare som ska delta i matchen.
Välj spelare från truppen eller via personnummer. Oregistrerad spelare får inte väljas till en match!
Tilldela i Fogis ett tröjnummer till varje spelare som sedan överensstämmer med matchtröjan.
Lägg till vilka ledare som ska vara med på matchen, dessa personer måste vara upplagda i Fogis!
Skriv ut spelarförteckningen i ett (1) exemplar.
Ta med spelarförteckningen och lämna denna till matchens domare i god tid innan matchstart.
Korrigera tillsammans med domaren före match, stryk eller lägg till spelare manuellt med kulspetspenna.
Bokför matchens händelser tillsammans med domaren efter genomförd match.
Rapportera som hemmalag tillsammans med domaren slutresultatet via SMS till 0730-126126.
Ange matchnummer och slutresultat, ex 131726002 4-1
Spara spelarförteckningen i föreningen under minst 30 månader!

Registrering av spelare (påminnelse)
Årets seriestart närmar sig nu med stormsteg och med anledning av detta så vill Skånes FF informera och
påminna om hur spelarförteckningen ska administreras vid distriktets matcher.
Skånes FF tillämpar, efter beslut av 2014-års Representantskap, elektroniska domarrapporter på fastställt
formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier i
distriktet. Detta innebär bl.a. att de gamla ”pappersblanketterna” inte finns längre och att alla spelare,
oavsett ålder, som ska delta i match måste vara registrerade i Fogis.
Föreningen ska i god tid före årets första tävlingsmatch i Fogis registrera alla spelare som ska delta i
distriktets tävlingsverksamhet. Observera särskilt att vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares
godkännande! För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/.
Manual för elektronisk domarrapport finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Det finns ingen nedre gräns för hur tidigt en spelare kan registreras i Fogis. RB 1 kap 12§ anger att till och
med den 31 mars det kalenderår spelare fyller 15 år får förening ungdomsregistrera spelaren.
Glöm inte att tilldela rätt Fogis-behörighet till föreningens alla ledare!
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TB 2 kap 8§ - förutsättningar för nationella tillstånd
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, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, 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.

Från och med den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.
För distriktets tävlingsarrangörer (föreningar) betyder detta i klartext att fr.o.m. den 1 januari 2017 får det
inte koras någon slutsegrare i barnklasserna upp t.o.m. 12 år. Notera särskilt att detta även gäller för de
tävlingar som startar under 2016 men avslutas under 2017. Avslutas tävlingen den 31 december 2016 så
kan man (Skånes FF rekommenderar dock inte detta) kora en slutsegrare. Inte senare än så!
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