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Barnidrottskonvent 2017, 19 mars i Lund!
Syftet med #bik17 är att inspirera fler föreningar och dess ledare att bli kunniga och trygga med den aktuella
synen på barn och unga inom idrotten. Skåneidrotten arrangerar tillsammans med Skånes FF, och skånsk
gymnastik, innebandy och ridsport, Barnidrottskonvent. En av dagens höjdpunkter är Kalle Zackari
Wahlström, känd från SVT:s programserier ”Gympaläraren” och ”Svett och etikett”.
Deltagande är kostnadsfritt för medlemmar i de skånska idrottsföreningarna. Info om anmälan finns på;
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/arkiv/utbildning/barnidrottskonvent-2017/

Inbjudan till Seriespel och distriktsmästerskap (DM), 2017
Skånes FF är nu klar med upplägget av 2017-års tävlingssäsong i distriktet. Inbjudningar med tävlingsregler,
förutsättningar och tillämplig information till respektive tävlingskategori för kommande års seriespel och
DM-tävlingar finns publicerat på; www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Laganmälan görs elektroniskt direkt i FOGIS. För bl.a. den publika visningen på hemsidor etc. är det
viktigt att ”rätt lag” anmäls till önskad tävlingskategori och det är då av största vikt att föreningen tar del av
Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen som finns på www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna tävlingsavdelningen eller Fogis-supporten om ni behöver hjälp med anmälningarna!
Anmälningsperioden för DM-tävlingar är öppen i Fogis 2017-01-01 t.o.m. 2017-01-15.
Anmälningsperioden för övriga lag i seriespel är öppen i Fogis 2017-01-01 t.o.m. 2017-01-31.
Observera särskilt att anmälningsperioden i Fogis endast är öppen fram t.o.m. ovanstående sista datum,
d.v.s. det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan direkt i Fogis.
Notera också att A-lag inte behöver anmälas via Fogis. Distriktets A-lagsserier är klara, se nedan!

Kallelse till spelordningsmöte för distriktets A-lag
Efter genomförd lottning finns nu spelprogrammen för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan.
Se ”Missa inte” och ”Serier/Resultat”. Spelprogrammen finns självfallet även att tillgå via Fogis.
Distriktets obligatoriska spelordningsmöten för damer A-lag div.3-4 och herrar A-lag div.4-7 äger rum
kvällstid under vecka 6-7. Förening som, utan giltigt skäl, inte kommer till spelordningsmöte debiteras
under innevarande säsong en förhöjd matchändringsavgift om 1000kr per ändringsansökan hela året.
Mötesöversikt med datum och tid för respektive seriemöte finns på hemsidan, se nedanstående länk
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/ samt i bilagan ”Kallelse/Mötesöversikt”.
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
Hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
Vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
Matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”Styrning av speldagar”
Kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå
Styrning av speldagar och solens nedgång finns på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
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Kontaktpersoner i FOGIS
Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och uppdatera uppgifterna till lagens
kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kommande spelordningsmöte.
Behöver ni hjälp med detta, kontakta Fogissupporten eller se www.skaneboll.se/fogis/manualer/

Nya tävlings- och representationsbestämmelser, 2017
Efter sedvanliga representantskapsmöten, både lokalt i Lund och centralt i Stockholm, är kommande års
tävlings- och representationsbestämmelser nu fastställda. Här nedan listas några lokala förändringar i
distriktets bestämmelser. TB/RB finns att hämta på: www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/
RB 2 kap 7§: Föreningssamarbete i distriktsserier
Bestämmelsen om s.k. amatörlån (spelare med dubbel bosättning på icke pendlingsbart avstånd) gäller nu
även för matcher i distriktsmästerskapet, DM.
TB 2 kap 7§: Priser
Prisplaketterna som tidigare delats ut i barntävlingar tas bort då det from 2017 inte längre kommer att koras
några slutsegrare i barnfotbollen (upp tom 12 år).
TB 2 kap 9§: Sammansättning distriktsserierna
Distriktets lokala tävlingsbestämmelser gällande damer division 2 flyttas till särskilda föreskrifter för
Götalandsdistrikten eftersom denna serienivå from 2017 blir distriktsövergripande.
TB 2 kap 33§: Barn- och ungdomslag
Skåneserier återinförs för flickor 16 år. From 2017 kommer det att finnas Skåneserier för både flickor och
pojkar i åldrarna 14-17 år.
TB 4 kap 5§: Ersättare och avbytare
Om det till 9-mannamatch, junior- och seniortävlingar, finns minst 13 spelare på spelarförteckningen ska
matchen istället genomföras enligt 11-manna-metoden.

Skånska mästare i Futsal
Årets inomhussäsong pågår för fullt och efter genomförda DM-tävlingar gratulerar kan följande föreningar
titulera sig ”skånska mästare” i futsal;
Herrar: Linero IF
Damer: BK Höllviken
F15: Eskilsminne IF
P15: Kristianstads FC
Återstående Futsal DM-tävlingar för flickor och pojkar 17 år spelas i Helsingborg den 14-15 januari.
SM-slutspel/finaler spelas den 3-5 mars i Helsingborg.
För mer info se www.skaneboll.se eller www.svenskfotboll.se.
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Årets julklapp till föreningens ledare – Tränarinspiration 2017, 28/1 i Malmö!
Janne Andersson (förbundskapten herrlandslaget), Martin Sjögren (mästartränare i Linköping FC) och Peter
Gerhardsson (tidigare i BK Häcken och nyutnämnda förbundskapten för damlandslaget) – det är en stark
trio som kommer till Malmö den 28 januari för att inspirera de skånska tränarna inför den nya säsongen.
Med stöd av Idrottslyftet betalar föreningen endast 200 kr/deltagare (kursavgiften är 1100kr/deltagare och
föreningen kan söka Idrottsmedel för 900kr/deltagare). Anmälan har öppnat och eftersom det är begränsat
antal platser är det först till kvarn som gäller.
Mer info finns på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/arkiv/utbildning/tranarinspiration-2017/

Årets sista vecka
Skåne Fotbollförbunds kansli håller stängt den 26-30 december (vecka 52).

God Jul & Gott Nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!
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