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DM 2017 - Skånska mästare
Årets stora finaldag i ungdoms-DM genomfördes lördagen den 2 september på Strandängens IP i Bromölla
och efter spännande av välspelade finalmatcher kan följande föreningar nu titulera sig ”Skånska mästare”
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Skånes FF gratulerar de deltagande lagen och riktat ett stort tack till Ifö Bromölla IF som på ett mycket
förtjänstfullt sätt gjorde årets finaldag till en minnesvärd upplevelse för oss alla i fotbollsfamiljen. Efter tre
mycket lyckade finalarrangemang går nu stafettpinnen vidare i Skåne och vi söker inför kommande års DMtävlingar ny värdförening. Ta chansen att tjäna en slant till föreningskassan, för mer information om vad ett
värdskap innebär kontakta tävlingsadministratör Tomas Olsson, 040–590213.
Inbjudan och anmälnings-anvisningar för 2018-års distriktsmästerskap kommer under december månad.

Inga lokala Futsal-serier i Skåne 2017/2018
Mot bakgrund av vi endast fått in ett fåtal anmälningar, sprida på olika tävlingsklasser, konstaterar vi att det
inte finns tillräckligt intresse i dagsläget för att arrangera organiserat seriespel i Futsal inom distriktet.
Skånes FF återkommer framgent avseende Futsal och hoppas att sporten på sikt växer sig stark även i Skåne!

Inget Futsal-DM för damer/herrar i Skåne 2017/2018
Det har nationellt beslutats om att införa ett nytt tävlingsformat för damerna, Regionala Futsalligan. En stor
skillnad jämfört med tidigare år är att man inte kan nå SM-slutspel via DM som tidigare. Vill man ha chans
att slåss om SM-titeln måste man se till att anmäla sig till den Regionala Futsalligan! Detta är ett första steg
mot en nationell seriepyramid även på damsidan. På herrsidan har det sedan några år tillbaka varit SFL(Svenska Futsalligan) lagen som spelar om SM-titeln.
Detta i kombination med att vi i distriktet de senaste åren haft för få lag som varit intresserade av att delta i
Futsal-DM för seniorlag har Skånes FF beslutat att inte bjuda in till DM-tävlingar för damer och herrar den
kommande inomhussäsongen. Inbjudan till Futsal-DM för ungdomar kommer dock inom kort!

Viktig information gällande walkover (WO)
Tävlingsbestämmelserna 2 kap 21§ - Tävlingens genomförande:
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 (se 2 kap 31 §).

Kvalspel
Årets seriespel i fotboll lider mot sitt slut och tävlingsenheten påminner här om vår kvalsida där ni hittar
lottning, spelschema och reglemente m.m. för det kommande kvalspelet i distriktet.
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/kvalspel/
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Representantskapsmöte 2017
Årets representantskapsmöte äger rum onsdagen den 15 november på Scandic Star hotell i Lund.
Representantskapsmötet beslutar i sedvanlig ordning, inför 2018-års tävlingssäsong, om SDF:s tävlingsregler, representations- och tävlingsbestämmelser (RB/TB) samt fastställer sammansättningen av
distriktsserierna för seniorer, damer division 3–4 och herrar division 4–7.
Inbjudan och mer information samt bestämmelser för Representantskapet finns på http://www.skaneboll.se.
Anmälan görs, senast 3 november, via särskild blankett som skickas till peter.ekvall@skaneboll.se.

Föräldrautbildning på föräldramöte i föreningen
På www.skaneidrotten.se/samverkan finns ett 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, allt i syfte att ge våra barn och ungdomar
en ännu bättre fotbollsupplevelse.

Målvaktstränarutbildning B-diplom och Tränarutbildning B-ungdom.
Under hösten arrangerar Skånes FF Målvaktstränarutbildning B 21/10 & 19/11 i Bromölla och
Tränarutbildning B Ungdom 14-15 okt & 25-26 nov i Tyringe. För mer information och anmälan klicka HÄR.

Utbilda föreningens ledare – arrangera Tränarutbildning C som internkurs
Utbildade tränare och ledare är viktigt för att kunna bedriva en bra barn- och ungdomsverksamhet.
Tränarutbildning C är det första steget i SvFF:s tränarutbildning. Kursen vänder sig till tränare och ledare för
barn 6–12 år. Genom att arrangera en internkurs på hemmaplan kan föreningen erbjuda många ledare
utbildning samtidigt. Ni kan dessutom söka bidrag via Idrottslyftet för att delfinansiera utbildningen.
Läs mer HÄR eller ta kontakt med Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se

Målvaktens Dag Inomhus för målvakter födda 03–04
Skånes FF bjuder in till Målvaktens Dag för spelare födda 2003–2004.
Samtidigt erbjuds klubbtränare fortbildning med en egen instruktör som ansvarar för tränargruppen.
Det finns tre tillfällen att välja mellan:
25 november i Eslöv
2 december i Bromölla
9 december i Helsingborg
Inbjudan och anmälningsblankett hittar du HÄR.

Rådslag – en möjlighet att påverka svensk fotbolls utveckling
Skånes FF bjuder härmed in alla distriktets föreningar till ett Rådslag, torsdagen den 21 september kl. 18.00 i
Lund. Temat för Rådslaget är ”Svenska Fotbollförbundets Strategi 2018–2022 och syftet med rådslagen är att
skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa Mål- och strategidokument.
Anmälan ska göras senast den 10/9. Inbjudan hittar du HÄR.
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