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Barnfotboll upp t.o.m. 12 år
Inför årets seriestart i distriktets barn- och ungdomsserier vill vi här påminna om att årets seriegrupper för
flickor och pojkar 9-12 år spelas utan resultatrapportering och tabeller. Det är inte tillåtet att på egen hand
skapa tabeller eller andra resultatsammanställningar i tävlingar för spelare upp t.o.m. 12 år. Föreningen är
ytterst ansvarig för att dess funktionärer, ledare, spelare, föräldrar etc. följer dessa bestämmelser!

Definitiva spelprogram
Samtliga spelprogram för distriktets serier är att betrakta som definitiva lördagen den 1 april.
Spelprogrammen finns för utskrift i Fogis och på: http://www.skaneboll.se/serier/?scr=orgresult&ffid=14
Möjligheten att själv boka och ändra hemmamatcher i Fogis kommer att vara öppen under hela säsongen
i de serier där föreningen själv tillsätter domare, vilket bl.a. innebär att matchändringar under säsongen
fortlöpande kan göras av föreningen i Fogis. I serier där Skånes FF tillsätter domare ska matchändringar
alltid meddelas via det ifyllbara matchändringsformuläret på www.skaneboll.se/blanketter.

Resultatregistrering
I distriktets tävlingsmatcher ska hemmalaget, senast 60 minuter efter spelad match, registrera slutresultatet
via Fogis eller per SMS till 0730-126 126. Matchnummer till matcherna finns i Fogis och på hemsidan.
Rapportera via SMS med texten ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål”-”bortamål”. Ex: 130808009 9-1

Registrering av spelare (påminnelse)
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 elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier i distriktet.
Detta innebär bland annat att spelare, oavsett ålder, som ska delta i match ska vara registrerad i Fogis.
Föreningen ska i god tid före årets första tävlingsmatch i Fogis registrera alla spelare som ska delta i
distriktets tävlingsverksamhet. 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/.
Det finns ingen nedre gräns för hur tidigt en spelare kan registreras i Fogis.

Tekniskt område obligatoriskt vid A-lagsmatcher
Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distriktsserier tillämpas inte denna bestämmelse, dock ska regler/anvisningar för tekniskt område gälla om sådant
finns markerat. Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till TU.
Notera särskilt att endast de personer (ledare och avbytare/ersättare) som är upptagna på domar- eller
matchrapporten äger rätt att vistas i det tekniska området.
Mer information finns i ”Spelregler för Fotboll”.
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Spelarförteckning från FOGIS (påminnelse)
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.
Spara spelarförteckningen i föreningen under minst 30 månader!

9-manna fotboll
Har några av föreningens lag matcher enligt 9-manna-modellen? Läs vad som gäller i Skåne FF:s riktlinjer
och rekommendationer som finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler/.
Notera särskilt att om det till 9-mannamatch, i junior- och seniortävlingar, finns 13 (eller fler) spelare på
spelarförteckningen ska matchen genomföras med spel enligt 11-mannametoden!

Tidplan höstserier
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla
serieplats i höstserie. Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under
våren, eller för lag som under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang
under hösten.
Tidplan:
v.25 – nyanmälan eller avanmälan av lag via pappersblankett (se skaneboll.se/blanketter).
v.25 – meddelande om eventuella nivåändringar i barnserier 9-12 år (se nedan).
v.27 – preliminär spelordning presenteras via Fogis, mail och hemsidan onsdagen den 5 juli.
v.29 – bokning av föreningens hemmamatcher via Fogis föreningsklient senast onsdagen den 19 juli.
v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. tisdagen den 1 augusti.
Då distriktets barnserier i åldrarna 9-12 år spelas helt utan resultatrapportering och tabeller är det av största
vikt att föreningens ledare i dessa tävlingskategorier efter avslutat seriespel i juni månad utvärderar sitt lags
matcher i vårens seriegrupper. Skånes FF har som ett led i att försöka skapa jämna och utvecklande matcher
för barnen en princip om serieindelning i tre nivåer, Svår-Medel-Lätt. De lag som önskar byta nivå till
höstens seriespel ska senast i vecka 25 kontakta vår tävlingsenhet och ansvarig tävlingsledare.
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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

Målvaktstränarutbildning C
Målvaktstränarutbildning C arrangeras 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”

Vill ni ha hjälp med er sommarfotbollsskola?
Skånes Fotbollförbund erbjuder på flera olika sätt föreningar hjälp med sina sommarfotbollsskolor.
Landslagets Fotbollsskola (LFS) är SvFF:s officiella fotbollsskola som arrangeras av föreningar runt om i
landet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet. I LFS ingår spelarutrustning, ledarkläder, marknadsföringsmaterial i 4-färg och föreningssajt för förenklad administration. Priset är 299 kr/spelare och
föreningen bestämmer själv deltagaravgiften, antal dagar, innehåll m.m.
Nytt för i år är satsningen på ledarutvecklingen där föreningen kan ha en instruktör på plats som
ledarstödjare under sommarfotbollsskolan. I menyn till vänster på hemsidan kan du läsa mer om:
Sommarfotbollsskolan är mer än bara fotboll. På vår hemsida hittar ni även förslag på sidoaktiviteter.
Läs mer på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/sommarfotbollsskola/

Skåneläger 2017
Nu är lägerperioderna för årets Skåneläger bestämda.
Skånelägret kommer att starta senare än traditionellt i år på grund av att vårterminen i många kommuner
slutar senare än vanligt – och vi vill ju såklart undvika kollisioner!
Det är dessutom betydligt fler pojkspelare som anmälts i år.
Det betyder att vi förlänger pojklägret till efter midsommar för att alla ska få plats.
Så här ser det ut:
17-18 juni F 14-1
19-20 juni F 14-2
21-22 juni P 14-1
25 juni STU-matcher F 15 och P 15
26-27 juni P 14-2
28-29 juni P 14-3
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