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Fair-play statistik
Skånes FF delar årligen ut s.k. "fair play" priser till de föreningar som ådragit sig minst gula och röda kort
under säsongen. Gult kort (varning) =1p, rött kort (utvisning) = 3p samt avstängning från TK 3p/vecka.
De tre framgångsrikaste föreningarna på dam- respektive herrsidan delar på ca 50.000kr i prispengar från
Skånes FF. Prischeckar delas, efter beslut av Skåne FF:s styrelse, ut i samband med förbundets årsmöte i
mars. Pristagarna gratuleras till ett synnerligen gott Nolltoleransarbete. Hur har det gått för era lag?
Statistik från årets tävlingssäsong kommer, efter avslutat seriespel, att publiceras på skaneboll.se i vecka 41.

Futsal - Distriktsmästerskap & SM
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i Futsal spelas enligt nedan.
Distriktets platser i SM för flickor och pojkar 15 respektive 17 år fördelas efter resultat i DM-tävlingarna.
Mer information och inbjudan finns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
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Anmälan till Futsal-DM görs i Fogis. Sista anmälningsdag är måndagen den 13 november.

Förslag till seriesammansättning 2018
Skåne FF:s Tävlingsutskott (TU) kommer, efter avslutat kvalspel, den 26/10 att publicera ett s.k. förslag 1 till
seriesammansättning av 2018-års seniorserier (DA3-4 och HA4-7). När förslaget i sin helhet är publicerat på
www.skaneboll.se har berörda föreningar möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter ska
lämnas skriftligen och måste, för att kunna beaktas, vara Skåne FF:s tillhanda senast söndagen den 5/11.
Slutgiltigt förslag till Representantskapsmötet publiceras därefter på skaneboll.se den 9/11.

Förbehåll inför lottningen av distriktets seniorserier
Det är möjligt att via särskild blankett som finns för utskrift på www.skaneboll.se/blanketter att meddela
förbehåll inför lottningen av 2018-års A-lagsserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda senast
måndagen den 4 december för att kunna beaktas. Lottning av seriegrupperna sker i vecka 49!

Futsal - åldersdispenser
När det gäller förestående ansökningar om åldersdispenser till inomhussäsongen vill Skånes FF härmed
informera om att tävlingsenheten är restriktiv med att ge åldersdispenser avseende futsal (5-manna).
Skåne FF:s ståndpunkt är att det oftast finns möjlighet att anmäla laget till rätt åldersklass istället för att söka
åldersdispenser. Finns inte rätt åldersklass i viss tävling kan föreningen istället anmäla laget till en annan
tävling. Se lista över tillståndsgivna inomhustävlingar på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Gällande tävlingsbestämmelser medger åldersdispens för maximalt en (1) överårig spelare i futsal.
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Nya nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll i Sverige
Skånes FF vill här informera om förslaget kring nya nationella spelformer som ska beslutas av Svenska
Fotbollförbundets Representantskap den 1 december i Stockholm. Förbundsstyrelsen lägger, efter att saken
förankrats bl.a. vid två Ordförandekonferenser samt Rikskonferensen 2016, ett förslag som innebär att
gemensamma spelformer fastställs för av SDF arrangerad fotboll och tvingande träder i kraft fr.o.m. den 1
januari 2019. I de föreslagna tävlingsreglerna framgår de formella förutsättningarna (att spelformerna ska
genomföras enligt spelreglerna), att det ska finnas utrymme för undantag i anläggningsfrågor och att SDF
har fortsatt möjligheter att utforma sin tävlingsverksamhet (till skillnad från matchens genomförande)
utifrån de i distrikten specifika förutsättningarna. Observera att Förbundsstyrelsen anser att det krävs en
fördjupad analys av, och diskussion om, vad ett införande av spelformerna i föreningsarrangerade matcher
och tävlingar (cuper) skulle innebära. Förslaget är här att frågan om spelformerna ska vara bindande för
föreningsarrangerade tävlingar ska prövas först vid Representantskapet 2018.
Mer om de nya nationella spelformerna:
Under förutsättning att förslaget får bifall av SvFF:s Representantskapet den 1 december har Skåne FF:s
styrelse beslutat att 2018 ska bli ett ”prova-på” år vad det beträffar de nya spelformerna, dvs Skånes FF
kommer att bjuda in till 2018-års seriespel enligt matrisen för de nya spelformerna.
På nedanstående länk till SvFF:s hemsida finns;
✓
✓
✓

Beskrivet om bakgrund, syfte och mål som visar arbetet bakom förslaget till nya nationella
spelformer för barn- och ungdomsfotbollen i Sverige.
En folder som överskådligt sammanfattar de nya nationella spelformerna.
Presentationen inklusive matrisen som sammanfattar alla spelformer, matrisen är länkat till vår
spelarutbildningsplan och tränarutbildning samt till matcher i de olika spelformerna.

http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/
Har ni frågor kring förslaget kontakta gärna projektledare Mika Sankala, mika.sankala@svenskfotboll.se,
eller Skåne FF:s domar-, tävlings- eller utbildningsenhet! Mer information om implementeringen av de nya
spelformerna i distriktet kommer när SvFF:s Representantskap fattat beslut i frågan.

Tävlingstillstånd för cuper
Det går bra att redan nu, både inomhus och utomhus, arrangera cup enligt modellen för de nya nationella
spelformerna, ansökningsblankett för tävlingstillstånd finns på http://www.skaneboll.se/blanketter/ .
På samma sätt som för barn- och ungdomsfotboll utomhus så behöver spelformerna för Futsal anpassas
utifrån spelarnas ålder och utvecklingsnivå. I Futsal föreslås det fem stycken olika spelformer:
07–08 år: Futsal för barn, 3 mot 3 med sarg
08–10 år: Futsal för barn, 4 mot 4 med sarg
10–12 år: Futsal för barn, 4 mot 4 utan sarg
12–15 år: Ungdomsfutsal
15–20 år: Futsal
Kontakta gärna tävlingsenheten, 040–590200, för mer information kring de nya spelformerna.
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Prisplaketter & diplom
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skånes FF:s stora diplom.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 13 år och äldre, samt i juniorserier som avslutas på hösten,
utdelas prisplaketter till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 16st till 11- och 9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 45 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö, ej avhämtade
prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets representantskapsmöte
som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund onsdagen den 15 november.
Mer information om Representantskapsmötet finns under ”Missa inte” på skaneboll.se.
Föreningen har möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till extra spelare som deltagit
i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st.
För beställning av extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s bankgiro 517-7423, så skickas
beställningen till beställande förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt
vilken förening beställningen avser! För frågor om extrabeställning kontakta Anette Hansson på telefon
040-59 02 20 eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.

Skånes FF söker ”värdföreningar” till spelordningsmötena 2018
Skånes FF erbjuder intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara värd för
något/några av 2018-års spelordningsmöte för distriktets A-lagsserier. För mer information om värdskap,
kontakta tävlingsadministratör Andreas Törnqvist. Vi behöver er intresseanmälan senast den 4 december!

DM-Finaler i oktober
Vi avslutar årets distriktsmästerskap med finaler för Damer och Herrar.
Damer: IF Limhamn Bunkeflo – Borgeby FK, tisdag 24/10 kl.19.00 på Limhamns IP
Herrar: FC Rosengård 1917 – Torns IF, onsdag 18/10 kl.19.00 på Rosengård, Tävlingsarenan

Tränarutbildning B Ungdom
Tränarutbildning B Ungdom vänder sig till ledare för ungdomar 13–19 år. Behöriga att gå kursen är ledare
som gått Tränarutbildning C eller Ledarskap Bas 1 i den gamla tränarstegen. Under hösten/vintern
arrangeras utbildningen vid flera tillfällen. Den 14–15/10 & 25-26/11 arrangeras det en central kurs i Tyringe.
Anmälan görs omgående på denna anmälningsblankett
Dessutom arrangerar flera föreningar Tränarutbildning B Ungdom. En lista på aktuella utbildningar hittar
du HÄR. Anmälan görs till arrangerande förening och kontaktuppgifter hittar du genom att klicka på
aktuell förening.

Målvaktstränarutbildning B
Det finns platser kvar när Skånes FF arrangerar Målvaktstränarutbildning B 21/10 & 19/11 i Bromölla.
Anmälan görs omgående! För mer information och anmälan klicka HÄR.
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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.
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