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LAGANMÄLAN 2017
Skåne FF påminner distriktets föreningar att anmäla lag till 2017-års tävlingssäsong. Inbjudningar med
tävlingsregler, förutsättningar och tillämplig information för respektive tävlingskategori inför årets seriespel och DM-tävlingar finns publicerat på; www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Laganmälan görs elektroniskt direkt i FOGIS. För bl.a. visning på hemsidor etc. är det av viktigt att
rätt lag anmäls till önskad tävlingskategori och det är 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 Seriespel är öppen i Fogis 2017-01-01 t.o.m. 2017-01-31.
Notera särskilt att anmälningsperioden i Fogis är öppen fram t.o.m. ovanstående sista datum.
Det kommer inte att vara möjligt för föreningen att själv göra en s.k. efteranmälan direkt i Fogis.
OBS! anmäl inte föreningens A-lag till seriespel. Representationslagsserierna är redan klara, se nedan!

KALLELSE TILL DISTRIKTETS SPELORDNINGSMÖTE (påminnelse)
Efter lottningen i december finns 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 division 3-4 och herrar division 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/ändringsansökan hela året.
Mötesöversikt för alla seriemöte finns på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/.
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
– hemmalaget bestämmer 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 ovanstående länk.

NYA SPELARE I FÖRENINGEN? - SPELARLEGITIMATIONSKORT
Efter avslutad frimånad för amatörspelare har det blivit dags att påminna om Skåne FF:s legitimationskort.
Spelarlegitimation ska innehas av alla registrerade spelare, från och med det år spelaren fyller 15 år, vid
spel i Skåne FF:s administrerade tävlingar. Detta moment gäller inte vid spel i SvFF:s förbundsserier, eller i
den regionala serien division 2 Götaland damer.
Deltagande spelare ska före match uppvisa av Skåne FF utfärdad spelarlegitimation för domaren.
Finns inte Skåne FF:s spelarlegitimationskort med ska annan fotolegitimation uppvisas för att spel ska
godkännas. Spelare som uppvisar annat legitimationskort ska av domaren markeras på avsedd plats i
domarrapporten med saknat kort. Vid uppvisande av annat legitimationskort debiteras berörd förening en
administrationsavgift om 50kr per spelare som saknar Skåne FF:s spelarlegitimationskort.
Beställning av spelarlegitimationskort görs direkt via ifyllbart formulär på Skåne FF:s hemsida.
Legitimationskort expedieras endast för spelare som är registrerade för beställande förening!
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KOM-IHÅG-DATUM 2017
För mer information se www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/
15/1
31/1
10/2
17/2
21/2
26/2
1/3
10/3
20/3
1/4
25-28/5

Sista datum att elektroniskt i Fogis anmäla lag till DM-tävlingar
Sista datum att elektroniskt i Fogis anmäla lag till Seriespel
Preliminär serieindelning klar i Fogis. Publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter över indelningsförslaget
Reviderat indelningsförslag publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till det reviderade indelningsförslaget
TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter definitiv seriesammansättning
Preliminär spelordning klar i Fogis. Publiceras i Fogis och på www.skaneboll.se
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från Fogis eller hemsidan
Cuphelg (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas under dessa dagar)

REGISTRERING AV SPELARE – DOMARRAPPORTER
Skåne FF:s tävlingsbestämmelser föreskriver att alla spelare ska vara registrerade för viss förening för att få
representera föreningen i bindande match. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en
förening vid varje givet tillfälle. Spelare får även vara registrerad som futsalspelare enligt tävlingsbestämmelser för futsal samt delta i beach soccer enligt vad som är särskilt föreskrivet om detta.
Registrerad spelare är antingen amatör eller professionell. Ungdomsregistrering under kalenderåren då
spelaren fyller 12–14 år samt 1 januari - 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år sker bland annat i syfte
att säkerställa framtida utbetalning av utbildnings- eller solidaritetsersättning samt för att kunna visa att
spelare är hemmafostrad enligt tävlingsbestämmelserna. Det finns ingen nedre gräns för hur tidigt en
spelare kan registreras i Fogis.
Skånes FF tillämpar sedan 2015 elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis för serie-,
distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier i distriktet.
Detta innebär att alla spelare, oavsett ålder, som ska delta i match måste vara registrerade i Fogis.
Föreningen ska i god tid före årets första tävlingsmatch registrera alla sina spelare som deltar i någon form
av tävlingsverksamhet. Observera särskilt att vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares
godkännande! För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/.
Manual för uttagande av domarrapport inför match finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Glöm inte att tilldela rätt behörighet till föreningens alla ledare!

SM FUTSAL 2017
Helsingborg sätts i Futsalens centrum när landets bästa lag kommer till staden för att avgöra vem som ska
bli Svenska mästare i Futsal. SM-finalerna för damer och herrar samt SM-slutspelet för flickor och pojkar
15 respektive 17 år spelas den 3-5 mars i Helsingborgs Arena och Idrottens Hus. Helsingborg Stad och
Helsingborgs Fotbollklubbars Allians (HFA) har utsetts till tävlingsarrangörer av Svenska Fotbollförbundet
för detta fantastiska arrangemang, under både år 2017 och 2018.
För mer information om tävlingarna se www.svenskfotboll.se.
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STU (SPELAR OCH TRÄNARUTVECKLING 2017)
Datum för STU-läger (Spelar och Tränarutveckling) för 13- och 14-åringar är spikade.
Lägerdatum STU 13-14 år 2017:
13-1: 3-9/4
13-2: 8-14/5
13-3: 28/8-3/9
13-4: 25/9-1/10
14-1: 17-23/4
14-2: 15-21/5
14-3: 11-17/9
Skånelägret (för 14-åringar) arrangeras preliminärt 14-22 juni.
Inbjudan till STU – och mer information – finns på Skånes FF:s hemsida inom kort!

KLUBBTRÄNARINFORMATION 2017 – INFÖR STU-LÄGREN
Under vecka 5 och 6 kommer Skånes FF att arrangera informationsträffar i distriktets fyra hörn för
13- och 14-årsklubbtränare inför STU-lägren. Inbjudan kommer att finnas på Skånes FF:s hemsida inom kort!
Det är viktigt att era tränare anmäler sig och tar del av upplägget av spelar- och tränarfortbildningen!

TRÄNARINSPIRATION 2017
Lördagen den 28 januari är det dags för Skånes FF:s traditionella fortbildning för tränare och ledare.
I år får vi besök av Janne Andersson (förbundskapten herrlandslaget), Martin Sjögren (f.d. guldtränare i
Linköping FC och nyutsedd förbundskapten för Norges damlandslag) och Peter Gerhardsson (f.d. BK
Häcken och nyutsedd förbundskapten damlandslaget). Program och inbjudan finns på hemsidan.
Det börjar bli ont om platser och det är först till kvarn som gäller. Anmälan senast 12 januari!
Kurskostnaden är 1100: -/deltagare och 900: - kan sökas via Idrottslyftet.
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