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Bokning av hemma-matcher i FOGIS
Onsdagen den 1 mars fastställde Skånes FF en definitiv seriesammansättning för årets serieverksamhet
avseende kategorierna: Dam U, Herr B, Herr J, Oldboys, Skåneserier, Barn- och ungdomsserier 9-17år
Spelprogrammen till ovanstående tävlingskategorier är klara och FOGIS är nu öppet för föreningens
bokning av hemmamatcher enligt nedanstående anvisningar och regler
Bokning av hemmamatcher
Likt tidigare säsonger kommer inga spelordningsmöten att hållas för ovanstående tävlingskategorier utan
föreningen ansvarar själv för att överenskomna datum och avsparkstider för hemmamatcherna inregistreras
via föreningsklienten i FOGIS. Manual för detta finns att hämta på: www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Logga in och boka matcherna genom att klicka på flikarna i följande ordning: Förening – Lag – Matcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i FOGIS.
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 20/3!
För att spelordningen i Damer-U och Herrar-B inte ska kollidera med matcher i A-lagsserierna ska
respektive motståndare i dessa tävlingskategorier alltid kontaktas för en gemensam överenskommelse
om spelordning före hemmalagets inregistrering av datum och tid i FOGIS. Det är av största vikt för de
deltagande lagens årsplaneringen att detta sker så att B-lagsmatch inte spelas samtidigt som A-lagsmatch.
I övrigt gäller följande;










För spelprogram se; www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
Kontakta planägaren i god tid före bokningsprocessen för att erhålla plantilldelning.
Speldagar ska förläggas i anslutning till spelomgången, dvs. antingen tidigast torsdag före eller
senast måndag efter den dag som angivits i respektive omgång i programmet.
Båda föreningarna måste vara överens om spel på helgfri vardag!
Normalt ska matcher förläggas till lördag eller söndag.
Hemmalaget bestämmer datum och tid vid spel lördag, söndag eller helgdag.
Ingen match på våren i helårsserier får flyttas höstomgång.
Kvällsmatch på anläggning utan elljus måste starta senast två timmar före solens nedgång.
Se SMHI tablå på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/.

För matcher som domartillsätts av Skånes FF kommer möjligheten för föreningen att själv boka/ändra
matcher och anläggningar att stängas tisdagen den 21/3.
I övriga barn- och ungdomsserier är FOGIS öppet för föreningen att själv boka/ändra matcher och
anläggningar, efter överenskommelse med berörda motståndare, under hela tävlingssäsongen.

FOGIS behöver uppdateras
Nu är årets fotbollssäsong igång igen och för att det ska fungera väl med all administration anmodas alla
föreningar att uppdatera sina föreningsuppgifter. Administrera detta själv i FOGIS och säkerställ att
uppgifter för föreningen, lag, personer (styrelse, ledare, funktionärer), spelare, anläggningar är korrekta.
Handledningsvideos och manualer för FOGIS finns på; http://www.skaneboll.se/fogis/
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Förstagångs ”licens”
Spelare som är födda 2002 ska inför denna tävlingssäsong förstagångs-licensieras. När intygen samlats in
från målsman registreras spelaren enkelt via FOGIS. För att ni inte ska drabbas av extra arbete så uppmanas
ni att göra registreringen innan klockan 23.59 fredagen den 31 mars. From den 1 april måste ni manuellt
registrera varje spelare. Manual för registrering av spelare finns på; http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/

Matchvärd i alla barn- och ungdomsmatcher
Skånes FF rekommenderar matchvärd!
Alla fotbollsmatcher skall spelas efter fotbollens grundläggande värderingar. Det ska vara fair-play, glädje,
gemenskap och en härlig positiv stämning på idrottsplatsen och runt fotbollsplanen. Tyvärr händer det
ibland saker som vi i fotbollsfamiljen tycker är fullständigt oacceptabelt. För att undvika sådana situationer
finns Skånes FF:s Föräldrabudord, Matchvärdsprogram, och Nolltolerans som stöd.
Syftet är att skapa en miljö på våra matcher där barn och ungdomar kan ha roligt med sin fotboll samt en
miljö där våra ungdomsdomare trivs och ges möjlighet att utvecklas i sin domarroll.
Föreningen ansöker om medel via Idrottslyftet för att köpa matchvärdspaket. I paketet ingår en väst, en
matchvärdsmanual, en matchvärdslathund och tio föräldrabudordskort.
Vi rekommenderar ett paket per lag i föreningen. För mer information ta kontakt med Tvarko Matanovic
tvarko.matanovic@skaneboll.se eller se vår hemsida http://www.skaneboll.se/barnfotboll/matchvardar/.
Ta ansvar för skånsk fotboll, beställ idag!

Ny postadress till Skånes FF
Skånes Fotbollförbund har sedan 27/2 en ny postadress och den är: Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö

Registrering av spelare
Årets seriestart närmar sig nu med stormsteg och med anledning av detta så vill Skånes FF informera och
påminna om hur spelarförteckningen ska administreras vid distriktets matcher.
Skånes FF tillämpar, efter beslut av 2014-års Representantskap, elektroniska domarrapporter på fastställt
formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier i
distriktet. Detta innebär att spelare, oavsett ålder, som ska delta i match måste vara registrerade i FOGIS.
Föreningen ska i god tid före årets första tävlingsmatch i FOGIS registrera alla spelare som ska delta i
organiserad matchverksamhet. Observera särskilt att vid ungdomsregistrering krävs vårdnadshavares
godkännande! För blanketter och mer information se; http://fogis.se/overgangar/.
Manual för elektronisk domarrapport finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.

Representations- och Tävlingsbestämmelser
Det är viktigt att Ni läser Representations- (RB) och Tävlingsbestämmelserna (TB) 2017.
Gällande RB, TB och särskilt dokument ”Nyheter i Skåne FF:s och Svenska FF:s tävlingsregler” finns att
hämta på www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/. Föreningens lagansvariga uppmanas att
sätta sig in i gällande tävlingsregler och ett enkelt sätt att göra detta är att ta del av ”Tävlingsbilaga 2017”
från www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/.
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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 inom barn- och
ungdomsfotbollen, kontakta ”Akuten” på http://www.skaneboll.se/barnfotboll/kontakt/.

Spelarförteckning från FOGIS
Lägg i god tid före första match upp lagens trupper i FOGIS, d.v.s. koppla föreningens alla spelare och
ledare till de olika lagen. Föreningens FOGIS-administratör måste sedan tilldela rätt behörighet till
föreningens alla ledare så att dessa får möjlighet att administrera spelarförteckningar i Fogis!
Ledare tar inför varje match ut spelarförteckning från FOGIS, d.v.s. väljer spelare som ska delta i matchen.
Välj spelare från truppen eller via personnummer. Oregistrerad spelare får inte väljas till en match!
Tilldela i FOGIS ett tröjnummer till varje spelare som sedan överensstämmer med matchtröjan.
Lägg till vilka ledare som ska vara med på matchen, dessa personer måste vara upplagda i FOGIS!
Skriv ut spelarförteckningen i ett (1) exemplar.
Ta med spelarförteckningen och lämna denna till matchens domare i god tid innan matchstart.
Korrigera tillsammans med domaren före match, stryk eller lägg till spelare manuellt med kulspetspenna.
Bokför matchens händelser tillsammans med domaren efter genomförd match.
Rapportera som hemmalag tillsammans med domaren slutresultatet via SMS till 0730-126126.
Ange matchnummer och slutresultat, ex 131726002 4-1 (gäller inte i barnserier 9-12år).
Spara spelarförteckningen i föreningen under minst 30 månader!

Spelfria dagar 2017
Med anledning av årlig utvärdering och fortbildning av domare har Skånes FF beslutat att hålla två dagar i
maj månad helt fria från matcher med domartillsättning från Skånes FF eller lokal domartillsättare.
De spelfria dagarna är:
16/5 – Hässleholm/Landskrona/Malmö/Trelleborg/Ängelholm
18/5 – Helsingborg/Kristianstad/Lund/Österlen

Klubbtränarfortbildning STU
Missa inte chansen att fortbilda dig i samband med STU-lägerna för 13- och 14-åringar.
Klubbtränarfortbildningen arrangeras alltid samtidigt och på samma plats som spelarnas läger.
Passa på att följa era spelare samtidigt som du utvecklas som tränare, dessutom helt utan kostnad.
Anmälan görs omgående. Inbjudan Klubbtränarfortbildning STU

Barnidrottskonvent 19 mars i Lund
Missa inte årets Barnidrottskonvent (BIK17) som går i Lund där bland annat Kalle Zackari Wahlström
kommer att föreläsa. Där har ni också möjlighet att lyssna på Frida Persson som berättar om Futebol dá
forcas verksamhet. Futebol dá forca blev utsett till ”Årets peppare” på Idrottsgalan. Konventet är gratis och
startar kl 13.00 på Sparbanken Skåne arena. Senaste anmälan 12 mars. Inbjudan BIK17
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Målvaktens Dag med klubbtränarfortbildning
Nu är det dags igen att ge lagets kanske viktigaste spelare chansen att få kvalificerad specialträning. Skånes
FF inbjuder alla flick- och pojkmålvakter födda 2001-2004 till ett breddinriktat utbildningsläger.
Målvakter födda 2001-2002 14 maj i Eslöv
Målvakter födda 2003-2004 21 maj i Mala, Borgeby eller Hjärnarp
Dagen omfattar två träningspass innehållande målvaktsteknik och samtidigt erbjuds klubbtränare
fortbildning med egen instruktör.
Anmälan till Skånes FF senast 21 april!
Inbjudan Målvaktens Dag

Tränarutbildningar
”Fotbollsskadekurs – akut omhändertagande” onsdagen den 22 mars i Malmö
Kvällen innehåller både teori och praktik och tar bland annat upp hur de vanligaste fotbollsskadorna bör
behandlas när olyckan är framme. Anmälan görs i FOGIS senast den 15 mars.
Mer info om ”Fotbollsskador - akut omhändertagande”
Målvaktstränarutbildning C lördagen den 20 maj i Eslöv
Det är det första steget i målvaktstränarutbildningen och utbildningen vänder sig till ledare och
målvaktstränare för åldersgruppen 6-14 år. I kursen ingår ca 4 timmars webbstudier som ska göras innan
kursdagen den 20 maj. Anmälan görs i FOGIS senast den 21 april.
Mer info om ”Målvaktstränarutbildning C”

Ledarutveckling Sommarfotbollsskola
Skånes FF erbjuder utbildning och stöd till era ledare på er sommarfotbollsskola!
Satsningen, som finansieras helt via Idrottslyftet, består av två delar. Den första delen är en ledarutbildning
(3 timmar) som en instruktör från förbundet genomför i föreningen inför fotbollsskolan. Del två består av
ledarstöd under sommarfotbollsskola där ledaren får stöd och hjälp att praktisera de kunskaper hen lärt sig
på ledarutbildningen. Är er förening intresserad, ta kontakt med Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller
magnus.palmen@skaneboll.se.
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