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Bokning av matcher i distriktets höstserier
Höstens serieindelning börjar nu bli klar och serierna publiceras efterhand i Fogis och på skaneboll.se.
Alla distriktets höstserier kommer att vara klara för bokning av hemmamatcher senast i mitten av vecka 27.
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång förläggas till lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum.
Tänk på att matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan
spelomgång. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos
berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Tidplan för höstens distriktsserier:
v.27 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras i Fogis och på www.skaneboll.se
v.28 – bokning av föreningens hemmamatcher via Fogis föreningsklient senast onsdagen den 19/7
v.31 – definitiv spelordning får skivas ut från Fogis eller hemsidan fr.o.m. tisdagen den 1/8.

Distriktets kvalspel 2017
Lottningen till distriktets kvalspel kommer att publiceras i höst under ”Skånes FF:s tävlingar”.
Information om upp- och nedflyttningar i distriktets serier finns att läsa i gällande TB 2 kap § 9.
Kvalspelet för distriktets seniorserier startar i vecka 40.
Traditionsenligt spelas herr-matcherna på lördagar och dam-matcherna på söndagar.
Alla kvalmatcher i distriktet spelas med avspark klockan 14.00.

Svenska FF: U19- och U17 division 1, 2018
Inbjudan skickades till berörda föreningar i vecka24. Intresseanmälan för kvalspel i distriktet ska göras
skriftligen till Skånes FF senast den 1 augusti. Skicka er anmälan till mats.hansson@skaneboll.se.
Endast bekräftade anmälningar äger rätt till kvalspel, spara Er bekräftelse!

Skånes FF söker värdföreningar till årets DM-tävlingar i Futsal.
Skånes FF arrangerar varje år distriktsmästerskap, utomhus och inomhus, där syftet förutom att kora de
”Skånska mästarna” är att nominera lag till SM-tävlingar.
Till årets DM-tävlingar i Futsal söker Skånes FF medarrangörer.
För mer information kontakta Andreas Törnqvist 040-59 02 25. DM-tävlingarna spelas;
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

SKÅNELAGET – VI STÖDER SKÅNSK FOTBOLL

2017
2017
2018

Fläsk & Co  Connect  Exakta  Haribo  HomeMaid  Inslaget  Intersport  Klippans Buss  Krönleins  Kraftringen  LA Travel
PUMA  Scandic  Skånefrö  Sparbanken Skåne  Trafik & Fritid  Unisport  ViaMedici  Ravelli
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Anmälan till UEFA B, senior.
I november är det dags för UEFA B för seniorer i Skåne igen. Inbjudan och anmälningsblankett finns HÄR.

Målvaktstränarutbildning B-diplom och Tränarutbildning B-ungdom.
Under hösten arrangerar Skånes FF ovan utbildningar i Tyringe och Bromölla. För mer information och
anmälan se HÄR.

Föreningsdomare i höstens distriktsserier.
De föreningar som önskar använda egna Föreningsdomare i höstens matcher måste meddela Skåne FF:s
domaravdelning detta senast onsdagen den 19 juli!
Detta gäller matcher i tävlingar för P16- och P15 zonserier, Damer U-lag division 2 och Oldboys
OBS! gäller även de föreningar som hade egna föreningsdomare under våren!

Skånes FF kansli semesterstängt.
Under veckorna 28 och 29 håller Skåne FF:s kansli i Malmö semesterstängt, men med anledning av
administrationen kring distriktets höstserier nås tävlingsenheten under dessa veckor via direkttelefon
040-59 02 25 eller per epost till: andreas.tornqvist@skaneboll.se

Skånes FF´s Inspirationsdagar 2017.
17-18 november arrangeras Skånes FF´s Inspirationsdagar. Läs mer längst ner i detta nummer av Skånes FF
Informerar.

Trevlig sommar önskar Skånes Fotbollförbund!
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