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Fair-play statistik
Skånes FF delar årligen ut s.k. "fair play" priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort
under säsongen. Gult kort (varning) =1p, rött kort (utvisning) = 3p samt avstängning från TK 3p/vecka.
De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan delar på ca 50.000kr i prispengar från
Skånes FF. Prischeckar delas, efter beslut av Skåne FF:s styrelse, ut i samband med förbundets årsmöte i
mars. Skånes FF gratulerar nedanstående pristagare till ett synnerligen gott arbete i god Nolltoleransanda.
Hur har det gått för ert lag? Se skaneboll.se för den totala statistiken från den gångna tävlingssäsongen.

Futsal - Distriktsmästerskap & SM
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i Futsal spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2016/2017-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar.
Mer information och inbjudan finns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Flickor & pojkar 15år
Flickor & pojkar 17år

spelas den 3 december 2016 i Malmö
spelas den 4 december 2016 i Malmö
spelas 10-11 december 2016 i Helsingborg
spelas 14-15 januari 2017 i Helsingborg

SM i Futsal spelas enligt nedan. För mer information se www.svenskfotboll.se
Damer
Herrar
Flickor 15 år (f.2002)
Flickor 17 år (f.2000)
Pojkar 15 år (f.2002)
Pojkar 17 år (f.2000)

utslagsspel tom 29/1, Regionalt SM-gruppspel 4-5/2,
Regionalt SM-slutspel 18-19/2, Semifinal 25-26/2, Final 4/3 i Helsingborg Arena.
Lag från SFL är kvalificerande, inga lag från DM. Final 4/3 i Helsingborg Arena.
Regionalt gruppspel 4-5/2, slutspel 3-5/3 i Helsingborg Arena
Regionalt gruppspel 4-5/2, slutspel 3-5/3 i Helsingborg Arena
Regionalt gruppspel 4-5/2, slutspel 3-5/3 i Helsingborg Arena
Regionalt gruppspel 4-5/2, slutspel 3-5/3 i Helsingborg Arena

Skåne FF:s platstilldelning i SM-tävlingarna:
Damer (1st), Herrar (0st) tillsätts via SvFF:s seriespel (SFL)
Flickor 17 år (2st), Flickor 15 år (2st), Pojkar 17 år (2st) och Pojkar 15 år (2st)

Förslag till seriesammansättning 2017
Skåne FF:s Tävlingskommitté (TK) kommer, efter avslutat kvalspel, den 28/10 att publicera ett s.k. Förslag 1
till seriesammansättning för 2017-års seniorserier (DA3-4 och HA4-7). När förslaget i sin helhet är publicerat
på www.skaneboll.se har berörda föreningar möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska
lämnas skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skåne FF:s tillhanda senast söndagen den 6/11.
Slutgiltigt förslag till Representantskapsmötet publiceras därefter på www.skaneboll.se den 11-13/11.

Förbehåll inför lottningen av distriktets seniorserier
Det är möjligt att via särskild blankett som finns för utskrift på www.skaneboll.se/blanketter att meddela
förbehåll inför lottningen av 2017-års A-lagsserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda senast
söndagen den 4 december för att kunna beaktas. Lottningsprocessen startar i vecka 50!
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Preliminär årsplan 2017
En preliminär årsplanering av kommande års tävlingssäsong nu finns publicerad på vår hemsida.
Se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/ för mer information.
Notera särskilt samverkansprojektet med SkåneIdrotten, Skånes Handbolls- och Innebandyförbund.

Prisplaketter & diplom
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I juniorserier som avslutas på hösten utdelas prisplaketter i valören guld till segrande lag.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 11 år och äldre, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter
till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-/9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 45 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund onsdagen den 16 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till extra spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s bankgiro 517-7423, så skickas beställningen till
berörd förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening
beställningen avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Anette Hansson på telefon
040-59 02 20 eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.

Representantskap 2016 (påminnelse)
Onsdagen den 16 november (kvällstid) äger Skåne FF:s Representantskap rum på Scandic Star Hotell i Lund.
Mer information och anmälningsformulär finns på hemsidan.

Skånes FF söker ”värdföreningar” till spelordningsmötena 2017
Skånes FF erbjuder intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara värd för
något/några av 2017-års spelordningsmöte för distriktets A-lagsserier. För mer information om värdskap,
kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist. Intresseanmälan för värdskap ska vara Skånes FF
tillhanda senast söndag 4 december.

Åldersdispenser – Futsal
När det gäller förestående ansökningar om åldersdispenser till inomhussäsongen vill Skånes FF härmed
informera om att tävlingsenheten är restriktiv med att ge åldersdispenser avseende futsal (5-manna).
Skåne FF:s ståndpunkt är att det oftast finns möjlighet att anmäla laget till rätt ålderklass istället för att söka
åldersdispenser. Finns inte rätt ålderklass i viss tävling kan föreningen istället anmäla laget till en annan
tävling. Se lista över tillståndsgivna inomhustävlingar på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Gällande tävlingsbestämmelser medger åldersdispens för maximalt en (1) spelare i futsal.
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Spelarutbildningsplan Skåne
Vill er förening, helt utan kostnad,
 …utvecklas utifrån era behov och önskemål?
 …få tillgång till instruktör från Skånes FF och Skåneidrotten som följer er över tid?
 …få hjälp att skapa bästa tänkbara lärandemiljö i er förening?
 …ta del av det senaste inom spelarutveckling?
Ta kontakt med Tvarko Matanovic på 040-59 02 14 eller läs mer på
http://www.skaneboll.se/spelarutbildningsplan-skane/

Utbilda föreningens ledare
Utbildade ledare är A & O för en bra verksamhet. Sedan starten förra året har fler än 1500 fotbollsledare
och tränare i Skåne tagit del av SvFF:s nya tränarutbildning.
Vill din förening arrangera en internkurs finns uppdaterad information på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/
Har du frågor eller vill ha vägledning. Tveka inte att ta kontakt med Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller
magnus.palmen@skaneboll.se

Introduktionskurs för nya tränare och ledare
Kursen vänder sig främst till ledare/tränare för barn upp till 9 år eller just ”nya” tränare.
Introduktionskursen ger tips och idéer på hur man på bästa sätt kan bedriva en fotbollsverksamhet för barn.
Kursen arrangeras internt på er hemmaplan, gärna även med ledare från grannföreningen.
För mer info och anmälan ta kontakt med Lars Eiswohld på 040-59 02 01

Målvaktens Dag
Nu är det dags igen att ge lagets kanske viktigaste spelare chansen att få kvalificerad specialträning. Skånes
FF inbjuder alla pojk- och flickmålvakter födda 2002-2003 till ett breddinriktat utbildningsläger inomhus på
konstgräs – välj mellan tre olika platser. Dagen omfattar två träningspass innehållande målvaktsteknik.
Anmälan till Skånes FF senast 21 oktober!
Mer info och anmälningsblankett hittar du på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning/malvaktsutbildning/

Målvaktstränarutbildning B-Diplom 22 okt & 20 nov i Malmö
Målvaktstränarutbildning för er som är klara med MvC men som är sugna på mer ny kunskap..!
Anmälan till Skånes FF:s kansli omgående – vi har några lediga platser!
Mer info på http://www.skaneboll.se/information/?scr=info&fiid=33240

Distriktslagsturnering i Lund 11-13 nov
Gruppspelet i distriktslagsturneringarna Cup Kommunal och Postnord Cup kommer i år att spelas i Lund.
11-13 november möts flickor och pojkar födda 2000 från Blekinge, Halland och Skåne.
Håll utkik på vår hemsida för mer info när det närmar sig matchdags.
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