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Nya nationella spelformer i Sverige
Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll. I arbetet med nya
spelformer har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i
kombination med antalet spelare. Om barnen får möjlighet att röra bollen ofta och ta många beslut har det
en positiv påverkan på deras utveckling av fotbollens färdigheter och deras spelförståelse.
Den kombinationen skapar bästa möjliga förutsättningar för passion för fotboll och ett livslångt intresse.
Efter beslut av SvFF:s representantskap den 1 december är tidplanen för införande och implementering av
nya spelformer att det under säsongen 2018 ska genomföras under starka rekommendationer för att sedan
fr.o.m. den 1 januari 2019 obligatoriskt gälla fullt ut i hela landet. Skåne FF:s styrelse har beslutat att
distriktets seriespel under säsongen 2018 ska genomföras enligt följande;
Födelseår
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Ålder 2017
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år

Spelform 2017
5 mot 5
7 mot 7
7 mot 7
7 mot 7
7 mot 7
11 mot 11
11 mot 11

Ålder 2018
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år
14 år
15 år

Spelform 2018
fortsatt 5 mot 5
fortsatt 7 mot 7
fortsatt 7 mot 7
fortsatt 7 mot 7
ny spelform 9 mot 9
ny spelform 9 mot 9 *
fortsatt 11 mot 11

*
I de nya spelformerna ska tävlingsklasserna för 14-åringar genomföras enligt spelformen 9 mot 9, men för att
spelare i Skåne inte ska behöva ta ett steg tillbaka i progressionen kommer 14-årsklasserna i Skåne under
övergångsåret 2018 att genomföras enligt spelformen för 11 mot 11.
Mer om de nya nationella spelformerna finns här: http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/
På ovan länk finns dokument som beskriver bakgrund, syfte och mål samt arbetet bakom förslaget till nya
nationella spelformer för barn- och ungdomsfotbollen. Här finns även en presentation inklusive matrisen
som sammanfattar alla spelformer. Matrisen är länkat till SvFF:s spelarutbildningsplan och tränarutbildning
samt till matcher i de olika spelformer. Se även foldern som kort sammanfattar de nya spelformerna.
Notera särskilt att barnklasserna 6–9 år får spelas både med sarg/nät och utan sarg/nät. Det kommer också
under övergångsåret finnas möjligheter till dispenser gällande spelplaner, linjering, målstorlekar etc.

Inbjudan till seriespel 2018
Inbjudningar med tävlingsregler, förutsättningar och tillämplig information till respektive tävlingskategori
för 2018 års seriespel finns nu på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/inbjudan/
Laganmälan görs elektroniskt direkt i FOGIS. För bl.a. den publika visningen på hemsidor etc. är det
viktigt att ”rätt lag” anmäls till önskad tävlingskategori och det är då av största vikt att föreningen tar del av
Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen som finns på www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna tävlingsenheten eller Fogis-supporten om ni behöver hjälp med anmälningarna i Fogis!
Notera särskilt att A-lag inte behöver anmälas via Fogis. Distriktets A-lagsserier är klara, se nedan!
ANMÄLNINGSPERIODEN FÖR LAG TILL SERIESPEL ÄR ÖPPEN I FOGIS 2018-01-01 -> 2018-01-31
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Inbjudan till distriktsmästerskap (DM) 2018
Ta chansen att vinna titlar till föreningen – ställ upp i de skånska mästerskapen!
DM spelas i klasserna dam- respektive herrsenior och flickor/pojkar 14- respektive 16 år.
Inbjudningar med tävlingsregler, förutsättningar och tillämplig information till respektive tävlingsklass
finns nu på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/inbjudandm/
Laganmälan görs elektroniskt direkt i FOGIS. För bl.a. den publika visningen på hemsidor etc. är det
viktigt att ”rätt lag” anmäls till önskad tävlingskategori och det är då av största vikt att föreningen tar del av
Skåne FF:s anvisningar i anmälningsmanualen som finns på www.skaneboll.se/fogis/manualer/.
Kontakta gärna tävlingsenheten eller Fogis-supporten om ni behöver hjälp med anmälningarna i Fogis!
ANMÄLNINGSPERIODEN FÖR LAG TILL DM ÄR ÖPPEN I FOGIS 2018-01-01 -> 2018-01-15

Kallelse till spelordningsmöte för distriktets A-lag
Efter genomförd lottning finns nu spelprogrammen för distriktets A-lagsserier publicerade på hemsidan.
Se ”Missa inte” och ”Serier/Resultat”. Spelprogrammen finns självfallet även att tillgå via Fogis.
Distriktets obligatoriska spelordningsmöten för damer A-lag div.3–4 och herrar A-lag div.4–7 äger rum
kvällstid under vecka 6–7. Förening som, utan giltigt skäl, inte kommer till spelordningsmöte debiteras
under innevarande säsong en förhöjd matchändringsavgift om 1000kr per ändringsansökan hela året.
Mötesöversikt med datum och tid för respektive seriemöte finns på hemsidan, se nedanstående länk
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Föreningen ska skicka en 1–2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. Notera särskilt följande punkter;
-Hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
-Vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
-Matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”Styrning av speldagar”
-Kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå
-Styrning av speldagar och tablå över solens nedgång finns på ovanstående länk.

Kontaktpersoner i FOGIS
Alla föreningar uppmanas inför kommande tävlingssäsong att se över och uppdatera uppgifterna till lagens
kontaktpersoner i Fogis, vilket bl.a. underlättar föreningens arbete inför kommande spelordningsmöte.
Behöver ni hjälp med detta, kontakta Fogis-supporten eller se www.skaneboll.se/fogis/manualer/

DM och SM i Futsal
Årets inomhussäsong pågår för fullt och vi informerar här kort om de stundande mästerskapen i Skåne.
DM för flickor och pojkar 17 år spelas i Kristianstad Arena lördagen den 16 december.
DM för flickor och pojkar 15 år spelas i Kristianstad Arena den 13–14 januari, 2018
USM i Futsal spelas för andra året i rad i Skåne den 16–18 februari. Fyra grupper i åldrarna 15–17 år,
totalt 32 ungdomslag, spelar slutspel och finaler på fyra planer i Helsingborg arena och Idrottens hus.
Mer information kommer inom kort på www.skaneboll.se och www.svenskfotboll.se.
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Nya tävlings- och representationsbestämmelser
Efter sedvanliga representantskapsmöten, både lokalt i Lund och centralt i Stockholm, är kommande års
tävlings- och representationsbestämmelser nu fastställda. Här nedan listas några lokala förändringar i
distriktets bestämmelser. TB/RB finns att läsa på: www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/.
TB 2 kap 33§: Barn- och ungdomsfotboll
Skånes FF organiserar barn- och ungdomsfotboll from 9 år tom 19 år enligt fastställda spelformer i SvFF:s
spelregler. De fem spelformerna är 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. Se särskilda tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll.
TB 2 kap 33§: Barn- och ungdomsfotboll – d) Matchbollstorlek
I matcher för spelare 6–9 år ska bollstorlek nr.3 användas. I matcher för spelare 10–13 år ska bollstorlek nr.4
användas och i matcher för spelare 14 år och äldre ska bollstorlek nr.5 användas.
TB 3 kap 3§: Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Förutsättningar för godkännande av arrangemang 3 kap 3§, gäller alla åldersklasser i distriktet, dvs from
7 år tom 19 år. I Skåne får inte förening eller annan arrangera tävling för spelare 9–19 år under perioderna
15 april – 25 juni samt 15 augusti – 15 oktober.
TB 4 kap 1§: Speltid
Speltiden i barn- och ungdomsmatcher regleras i SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser för barn- och
ungdomslag (se http://fogis.se/barn-ungdom/nya-nationella-spelformer/)
16–19 år
15 år
13–14 år
10–12 år
8–9 år
6–7 år

2 x 45 min.
2 x 40 min.
3 x 25 min.
3 x 20 min.
3 x 15 min. (enskild match)
4 x 03 min. (sammandrag 4 vid matcher)

TB 4 kap 27§: Domare
Matcher som administreras av, eller är tillståndsgivna av, Skånes FF får dömas av en, två eller tre domare.

Södra Sandby IF ny föreningsvärd för UDM
Efter tre års utmärkta finalarrangemang av Ifö Bromölla IF är det nu tid att vandra vidare med den skånska
finaldagen i UDM, dvs flickor och pojkar 14- respektive 16 år. I samarbete med föreningen Södra Sandby IF
kan vi här stolt presentera att 2018-års finaldag äger rum lördagen den 1 september på Södra Sandby IP.

Spelarlegitimationskort
Nya spelare till föreningen i frimånaden? Glöm då inte att beställa spelarlegitimationskort till dessa!
Spelarlegitimation ska innehas av registrerade spelare från och med det år spelaren fyller 15 år. Spelare ska
till domaren, vid spel i av Skånes FF administrerade tävlingar, före match uppvisa av Skånes FF utfärdad
spelarlegitimation. Beställning av spelarlegitimationskort görs på www.skaneboll.se/blanketter
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Tränarinspiration 2018 – 27 januari i Malmö
Tränarinspiration 2018 bjuder på en heldag med otroligt spännande föreläsare under rubriken "Fyra
skånska ess". Elisabeth "Beta" Gunnarsdottir, som nyligen blev vald till "Årets tränare", berättar fängslande
om hur hon jobbar med sitt KDFF. Malmö FF:s guldtränare Magnus Pehrsson ger oss en unik inblick i vägen
till det 20:e guldet och om förberedelserna inför kommande CL-kval. Hur Helsingborgs IF:s återtåg till
Allsvenskan ska gå till kommer tränaren Per-Ola Ljung (guldtränare 2011) att initierat att berätta om.
Praktikpasset håller nye Östertränaren Christian Järdler (allsvensk spelare i både MFF och HIF) i – temat
blir "passningsspel för att passera lagdelar".
För mer information se;
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/tranarinspiration-2018/.

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

God jul & gott nytt år

God jul & Gott nytt år önskar Skånes Fotbollsförbund!
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