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Ny- eller avanmälan av lag till Skåne FF:s höstserier
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-mannalag för att
sedan nyanmäla 11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingsåret.
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.

Seriesammansättning barnserier 9-12 år, hösten 2017
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;
NORDVÄSTRA (NV): Mats Hansson, mats.hansson@skaneboll.se
NORDÖSTRA (NÖ): Tomas Olsson, tomas.olsson@skaneboll.se
SYDVÄSTRA (SV) POJKAR: Andreas Törnqvist, andreas.tornqvist@skaneboll.se
SYDVÄSTRA (SV) FLICKOR: Anette Hansson, anette.hansson@skaneboll.se
SYDÖSTRA (SÖ): Anette Hansson, anette.hansson@skaneboll.se

Skånes FF söker värdföreningar till årets DM-tävlingar i Futsal.
Till årets DM-tävlingar i Futsal söker Skånes FF medarrangörer. Ta chansen att tjäna en slant till föreningen!
För mer information kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist 040-59 02 25.
DM-tävlingarna är planerade att genomföras enligt följande;
DM, herrar & damer
DM, pojkar & flickor 17 år
DM, pojkar & flickor 15 år

vecka 48
vecka 49
vecka 02

2-3 december
9-10 december
13-14 januari

2017
2017
2018

UDM-finaler 2017
Årets DM-finaler för F14, P14, F16 och P16 kommer i samarbete med Ifö Bromölla IF att spelas på
Strandängen idrottsplats i Bromölla. De fyra finalmatcherna spelas lördagen den 2/9 mellan kl.10.00–17.00.
Spelschema och mer information kommer under hösten att presenteras på www.skaneboll.se
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Internationella tävlingar och träningsmatcher
Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Meddelande” och ”Tillståndsansökan”. Nedan följer de vanligaste förekommande
matcherna med information om vad som krävs när svenska och utländska föreningar ska spela matcher.
Samtliga blanketter finns att hämta på vår hemsida: http://www.skaneboll.se/blanketter/
Meddelande (ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match):
o
o

Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste informera sitt SDF, och
i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag, ort och tid senast en månad före matchdag.
Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch utomlands ska meddela
detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första match. SDF får, om särskilda skäl föreligger,
neka förening att delta i internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s
och UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och träningsmatch utomlands.

Tillståndsansökan (ska vara Skånes FF tillhanda senast en (1) månad före match):
o
o

Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med deltagande av utländsk
förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en månad innan den första planerade matchen.
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid tävling och träningsmatch
med deltagande av utländsk förening. När i sådana fall två eller flera utländska föreningar avser att
spela tävling eller träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF tillståndsansökan med stöd
av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s bestämmelser upprätta villkor och ta
ut avgift för tillståndet.

Förutsättningar för godkännande av eget arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
Tävling eller match för spelare t.o.m. 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj,
1 juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver
annat. Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till match under perioderna 15–
30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15 juni, 15–25 augusti samt 1–15
oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. Fr.o.m. den 1 januari 2017 får slutsegrare inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.
Om det finns särskilda skäl, t.ex. ett större internationellt deltagande, får Förbundsstyrelsen, på ansökan från
arrangerande förening, medge undantag från detta förbud.

Föräldrautbildning på föräldramöte i föreningen
Nu finns ett nytt material att använda när lagen i föreningen har sina viktiga föräldramöten!
I materialet är föräldrarnas roll inom idrotten i fokus.
Avsätt 30 minuter till att reflektera och diskutera vad ni förväntar er av varandra som stöttande föräldrar.
Du hittar materialet med tillhörande handledning på www.skaneidrotten.se/samverkan
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Stötta er ledare på sommarfotbollsskolan
Skånes Fotbollförbund erbjuder på flera olika sätt föreningar hjälp med sina sommarfotbollsskolor.
Nytt för i år är satsningen på ledarutvecklingen där föreningen kan utbilda sina ledare samt ha en
instruktör på plats som ledarstödjare under sommarfotbollsskolan.
Läs mer på http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/sommarfotbollsskola/

Skåneläger 2017
Skånelägret arrangeras den 17-29 juni i Staffanstorp och i år kommer ca 750 14-åringar att delta.
Spelare från respektive zon deltar på följande datum:
17-18 juni Flick 14-1 (Helsingborg/Ängelholm & Lund)
19-20 juni Flick 14-2 (Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Malmö/Trelleborg & Ystad)
21-22 juni Pojk 14-1 (Kristianstad, Trelleborg & Ystad)
26-27 juni Pojk 14-2 (Helsingborg, Lund & Ängelholm)
28-29 juni Pojk 14-3 (Hässleholm, Landskrona & Malmö)

Spelarutbildningsplan Skåne
Vill din förening ha en instruktör från Skånes FF och en från Skåneidrotten som jobbar med spelarutbildning
och föreningslära på er egen hemmaplan – helt utan kostnad? Med Svenska FF:s Spelarutbildningsplan som
grund erbjuder nu Skånes FF distriktets fotbollsföreningar den möjligheten.
För mer information ta kontakt med Tvarko Matanovic på 040-590214 eller tvarko.matanovic@skaneboll.se
eller besök http://www.skaneboll.se/spelarutbildningsplan-skane/
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