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Definitiv spelordning för distriktets höstserier
Spelprogrammen för höstserierna är per den 31 juli är att betrakta som definitiva och får skrivas ut från
FOGIS eller skaneboll.se. Notera speciellt ändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha
ändrats pga. av-/efteranmälan! Spelprogram som hämtas från FOGIS eller skaneboll.se enligt ovan gäller
som fastställd spelordning.
Gällande bokningen av matcher i höstserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för någon match
beroende på att hemmalaget inte fullföljt sina uppgifter att boka matcherna i FOGIS alternativt meddelat
Skånes FF om spelordningen. Det åligger här hemmalaget att fastställa speldag och tid för dessa matcher
samt därefter, utan dröjsmål, meddela motståndare och Skånes FF.
I de fall hemmalaget har frångått gällande regler för datum och tidsättning enligt nedan äger bortalaget rätt
att få matcherna justerade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa ärenden själv ta kontakt med hemmalaget för korrigering. Kontaktperson till respektive lag finns i spelprogrammet på skaneboll.se. När en ny
överenskommelse om speldatum och avsparkstid har nåtts ansvarar hemmalaget för att matchen blir
ombokad i FOGIS. Föreningen bokar själv via sin föreningsklient alternativt meddelar Skånes FF.
Barn- och ungdomsserier som domartillsätts av föreningen:
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher i FOGIS ligger öppen under hela säsongen.
Föreningen ansvarar själv för att matchändringar under säsongen blir ombokade i FOGIS.
Övriga serier som domartillsätts av Skånes FF:
Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i FOGIS stängs av Skånes FF efter definitivt spelprogram.
Matchändringar ska meddelas via ifyllbart matchändringsformulär på skaneboll.se.

Finaldag i UDM på Strandängens IP
Distriktsmästerskapen för våra skånska ungdomslag är nu inne i sitt slutskede och Skånes FF vill härmed i
samarbete med IFÖ Bromölla IF hälsa varmt välkomna till årets finalspel som äger rum på Strandängens
idrottsplats i Bromölla. Finalerna spelas lördagen den 3 september mellan klockan 10.00–16.00.
Spelprogram för finalmatcherna kommer inom kort att publiceras på skaneboll.se.

RB 1 Kap 19§ - 1 September-regeln - VIKTIGT!
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. På skriftlig framställan från spelaren har TK rätt att medge undantag från
förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den
nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis
byte av bostadsort pga. arbete eller studier.
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RB 4 KAP - FUTSAL
Ni har väl inte missat att Skånes FF, sedan hösten 2014, helt övergått till Futsal vid spel inomhus med fem
spelare per lag. Mer information om Futsal finns på; http://www.skaneboll.se/five-a-side-blir-futsal/.
Föreningens spelare ska, före deltagande i futsaltävling, registreras som futsalspelare i Fogis.
En spelare får endast vara registrerad som futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle.
Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.
Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under samma
speltermin. De tre spelterminerna i futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31 augusti samt den 1
september – 15 december. Den som är futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande
övergå till annan förening under frimånaden för futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till
att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös
professionell till att bli amatör.
Frimånaden för futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti.
Ovanstående är ett axplock från gällande Representationsbestämmelser, RB 4 kap.
Kompletta bestämmelser finns på: http://fogis.se/futsal

Ring ”Akuten” när olyckan är framme
Ibland uppstår situationer som inte bör förekomma inom fotbollen – och värst är när barnen drabbas.
Det kan vara föräldrar som beter sig illa mot en ungdomsdomare, eller en ledare som ställer för höga krav på
barnen eller inte låter alla barn spela i matchen. Om du är med om något som känns fel, kontakta ”Akuten”
på www.skaneboll.se/barnfotboll/kontakt/. Då har vi möjlighet att sätta in utbildningsinsatser där det
behövs och tillsammans utvecklar vi skånsk barn- och ungdomsfotboll. Kontaktperson i dessa ärenden är
Martin Ingvarsson, 040-590226 eller martin.ingvarsson@skaneboll.se

Seriespel i futsal ”division 2”
Ni har väl inte missat vår sedan tidigare utsända inbjudan till lokalt seriespel i futsal, se bilaga eller kontakta
tävlingsavdelningen för mer information. Anmälningsperioden är öppen tom 2016-08-31 och anmälan görs
vid intresse via ifylld anmälningsblankett som skickas till tomas.olsson@skaneboll.se.

Årets Fotbollssymposium
Ni har väl inte missat att Skåne Fotbollförbunds sjätte Symposium går av stapeln 18-19 november på
Scandic Star Hotell i Lund. Bland föreläsarna till årets Symposium finns Tina Thörner, Lasse Gustavson,
Måns Möller, Björn Eriksson och förbundsordförande Karl-Erik Nilsson. Anmälan till Symposiet är öppen!
För mer information se http://www.skaneboll.se/fotbollsymposium/, här hittar ni inbjudan, anmälan via
idrottslyftet, bildarkiv, årets föreläsare m.m.
Frågor angående Symposiet besvaras av Micke Dahl 040-590203 eller Jenny Åstradsson 040-590211.
Följ Symposiet på Twitter https://twitter.com/Fotbollssympos @Fotbollssympos #skffsymp
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