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Ny- eller avanmälan av lag till höstserier
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-mannalag för att
sedan nyanmäla 11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingsåret.
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie.
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
Tidplan:
v.25 – nyanmälan och/eller avanmälan av lag (via ifylld pappersblankett till Skånes FF, inte via Fogis)
v.28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
v.29-30 – bokning av föreningens hemmamatcher senast söndagen den 31/7 (via Fogis föreningsklient)
v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. måndagen den 1/8

Seriesammansättning barnserier 9- och 10 år, hösten 2016
Då distriktets barnserier i åldrarna 9- och 10 år spelas helt utan resultatrapportering och tabeller är det
viktigt att föreningens ledare i dessa tävlingskategorier efter avslutat seriespel i juni månad utvärderar sitt
lags matcher i vårens seriegrupper. Skånes FF har som ett led i att försöka skapa jämna och utvecklande
matcher för barnen en princip om serieindelning i tre nivåer, Svår-Medel-Lätt.
De lag som av någon anledning önskar byta nivå till höstens seriespel ska senast i vecka 25 kontakta vår
tävlingsenhet och ansvarig tävlingsledare enligt nedan;
Nordvästra, NV-serier: Mats Hansson, mats.hansson@skaneboll.se
Nordöstra, NÖ-serier: Tomas Olsson, tomas.olsson@skaneboll.se
Sydvästra, SV-serier (pojkar): Andreas Törnqvist, andreas.tornqvist@skaneboll.se
Sydvästra, SV-serier (flickor): Anette Hansson, anette.hansson@skaneboll.se
Sydöstra, SÖ-serier: Anette Hansson, anette.hansson@skaneboll.se

Spelares ackumulering av varningar
Detta moment (TB 3 kap 6 §) gäller damer A/U-lag, herrar A/B-lag samt juniorlag i seriespel och DM.
I halvårsserier inom samma tävlingskategori följer inte varnings- och utvisningsackumulering med från
vårserier med till höstserier.
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma
tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela om
inte annat framgår av 7-13 §§.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match, och spelaren
tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den
ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
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Tillstånd för internationella matcher och cuper
Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Nedan följer de vanligaste förekommande
matcherna med information om vad som krävs när svenska och utländska föreningar ska spela matcher.
Skåne FF:s hantering av både ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande” är kostnadsfri. Samtliga blanketter
finns att hämta på följande länk: http://www.skaneboll.se/blanketter/
Tillståndsansökan och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match.
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag – Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar – Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när ni är utomlands – behövs ingen blankett!
Undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där föreningen ska
meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten Meddelande
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige – använd blanketten Meddelande
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige – använd blanketten Meddelande
Förutsättningar för tävlingstillstånd
Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
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.
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!

UDM-finaler 2016
Årets DM-finaler för F14, P14, F16 och P16 kommer att spelas på Strandängen idrottsplats i Bromölla.
De fyra finalmatcherna spelas lördagen den 3 september mellan klockan 10.00–17.00.
Spelschema och mer information kommer under hösten att presenteras på www.skaneboll.se
Finalarrangemanget är ett samarbete mellan Skånes FF och Ifö Bromölla IF.
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