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Definitiv spelordning för distriktets höstserier
Spelprogrammen för höstserierna är per den 1 augusti att betrakta som definitiva och får skrivas ut från
Fogis eller skaneboll.se. Notera speciellt ändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats
pga. av- och efteranmälan. Spelprogram som hämtas från Fogis eller skaneboll.se enligt ovan gäller som
fastställd spelordning för distriktets höstserier.
Gällande bokningen av matcher i höstserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för någon match
beroende på att hemmalaget inte bokat matchen i Fogis alternativt meddelat Skånes FF om spelordningen.
Det åligger här hemmalaget att fastställa speldag och tid för dessa matcher, boka detta i Fogis samt därefter,
utan dröjsmål, meddela motståndare och Skånes FF. I de fall hemmalaget har frångått gällande bokningsregler för datum och tidsättning äger bortalaget rätt att få matcherna justerade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa ärenden själv ta kontakt med hemmalaget för korrigering. Kontaktperson till respektive lag
finns i spelprogrammet på skaneboll.se. När en ny överenskommelse om speldatum och avsparkstid har
nåtts ansvarar hemmalaget för att matchen blir ombokad i Fogis. Föreningen bokar själv via sin
föreningsklient alternativt meddelar Skånes FF.
Barn- och ungdomsserier som domartillsätts av föreningen:
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher i Fogis ligger öppen under hela säsongen.
Föreningen ansvarar själv för att matchändringar under säsongen blir ombokade i Fogis.
Övriga serier som domartillsätts av Skånes FF:
Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i Fogis stängdes av Skånes FF den 1 augusti.
Matchändringar ska meddelas via ifyllbart formulär på http://www.skaneboll.se/blanketter/

Finaldag i UDM på Strandängens IP
Distriktsmästerskapen för våra skånska ungdomslag är nu inne i sitt slutskede och Skånes FF vill härmed i
samarbete med Ifö Bromölla IF hälsa varmt välkomna till årets finalspel som äger rum på Strandängens
idrottsplats i Bromölla. Finalerna spelas lördagen den 2 september mellan klockan 10.00–16.00.
Spelprogram för finalmatcherna kommer inom kort att publiceras på skaneboll.se.

Inbjudan till seriespel i Futsal
Ni har väl inte missat vår sedan tidigare utsända inbjudan till lokalt seriespel i futsal, kontakta gärna
tävlingsenheten för mer information. Anmälningsperioden är öppen tom 2017-08-31 och anmälan görs vid
intresse via ifylld anmälningsblankett som skickas till tomas.olsson@skaneboll.se.

Kvallottningen klar!
Lottningen till distriktets kvalspel är klar och finns publicerad på skaneboll.se under ”Skånes FF:s tävlingar”.
Information om upp-/nedflyttning och kvalmetoder för distriktsserierna finns i gällande tävlingsbestämmelser, TB 2 kap 9–11§. Se vår hemsida http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/
Årets kvalspel startar i vecka 40 och kvalmatcherna är traditionsenligt ”förbokade” med avsparkstid kl.14,
herr-matcher på lördagar och dam-matcher på söndagar.
Kvalreglemente m.m. kommer inom kort att publiceras på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/.
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RB 4 Kap 3§ - 1 September-regeln (VIKTIGT)
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under
resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter
den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft
efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter
den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska
Cupen, Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell
övergång till Sverige samt vid nyregistrering. På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge
undantag från förevarande bestämmelse. TK får medge undantag om det inte finns annat lag än
representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda
skäl, såsom exempelvis byte av bostadsort pga. arbete eller studier.

TB 2 Kap 21§ - Walkover (WO)
Förening som lämnar mer än en (1) walk-over i distriktets A-lagsserier utesluts ur seriegruppen, förening
som lämnar mer än två (2) walk-over i distriktets övriga serier utesluts ur seriegruppen.
Damer och herrar A-lag som lämnar walk-over, oavsett om detta är den första eller andra, i någon av lagets
två sista seriematcher, oavsett spel-omgång, utesluts ur seriegruppen.
Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade matcher räknas som walk-over, 0-3.
För herrar B-lag föranleder walk-over enligt ovan inte uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd
uteslutningsavgift om 3000kr (se 2 kap 31 §).

Anmälan till UEFA B, senior.
I november är det dags för UEFA B för seniorer i Skåne igen. Inbjudan och anmälningsblankett finns
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/uefa-b/ .

Målvaktstränarutbildning B-diplom och Tränarutbildning B-ungdom.
Under hösten arrangerar Skånes FF ovan utbildningar i Tyringe och Bromölla. För mer information och
anmälan se http://www.skaneboll.se/information/?scr=course&fiid=365&fkkid=1&ffid=14&fktype=1 .
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