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Distriktsmästare 2016
I samarbete med Ifö Bromölla IF arrangerade Skånes FF årets finaldag i UDM lördagen den 3 september på
Standängens IP i Bromölla. Efter spännande och välspelade finalmatcher kan nu följande föreningar titulera
sig ”Skånska mästare”på ungdomssidan:
F14
P14
F16
P16

Södra Sandby IF
IF Limhamn Bunkeflo
DFK Borgeby 09
BK Olympic

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 2017-års distriktsmästerskap kommer under december månad.

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.

TB 2 kap 17§ - walkover (WO)
Damer A- och herrar A-lag, som lämnar walk-over oavsett om detta är den första eller andra, i någon av
lagets två sista seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur seriegruppen. Dock kvarstår lagets samtliga
resultat och ospelade matcher räknas som walk-over, 0-3. För herrar, B-lag, föranleder walk-over enligt ovan
inte uteslutning, istället debiteras föreningen en förhöjd uteslutningsavgift (se 2 kap 46 §) om 3000kr.

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.
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Representantskapsmöte 2016
Glöm inte att anmäla er till ovanstående möte. Blankett samt information finns på vår hemsida under
”Missa inte” Representantskap 2016.

Tränarlistor
Skånes Fotbollförbund ger även i år föreningar möjligheten att söka tränare inför nästa säsong.
Det finns också en möjlighet för tränare att söka uppdrag.
http://www.skaneboll.se/foreningarsoker/ http://www.skaneboll.se/lediga-tranare-formular/

Utbildning för tjejdomare
Skånes Fotbollförbund inbjuder till grundutbildning för tjejdomare, se nedan!
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