”Vi stödjer Skånsk fotboll”

Föreningsträff 2020!
Program
17.00 Kaffe och avprickning av deltagare
17.30 Avspark ”Välkommen och indelning”
17.40 Information från Utbildningsavdelningen
18.20 Information om Schysst match Skåne – Nolltolerans 2.0
18.30 Paus
18.40 Information från Tävlingsavdelningen
19.10 Information från Domaravdelningen
19.30 Appen ”Min Fotboll”, Fotbollsskolan och klassbollar
19.55 Avrundning och frågor
20.00 Avslutning

Utbildning
• STU – Spelar- och Tränarutbildning
• Tränarutbildningar - Spelformsutbildning
• Tränarutbildning C-Uppföljning
• Grönt kort – positiv matchmiljö
• SUP-Skåne
• Diplomerad förening
• Nya Idrottsmedel

STU – Spelar- och Tränarutbildning - 2020
Distriktsturnering - vår / ev sommar (flick)

Regional samling 17 år - Svenska FF

inkl för-läger

17 år

STU 17 – vår / höst (pojk/flick)

STU 17 – vår

2 kvällsträningar + Matchsammandragning
2 flick- och 2 pojkzoner

Prel Breddläger

Regional samling 16 år Svenska FF

16 år

Matchutbyte med andra distrikt/regioner

Skåneläger

STU 16 - vår

4 flick- och 5 pojkzoner

Klubbtränarfortbildning

Regional samling
16 år - Svenska FF

STU 16 – höst

STU 16 – vinter

4 flick- och 5 pojkzoner

med andra Distrikt (DL)
5-6/12 (F) & 4-5/12 (P)

1 kvällsträning (7-17/9) +
Matchsammandrag (6-8/10, 14/10)

21-22/6 (F) & 23-24/6 (P)

2 kvällsträningar (24/2-6/3, 30/3-8/4)

Preliminär
Distriktsturnering

Prel För-läger
2 samlingar

6/8 (F) & 5/8 (P)

Regional STU-samling

Klubbtränarfortbildning

Matchsamling

Utvecklingslägret
Halmstad

För-läger

29/4 (F) & 23/4 (P)

2 samlingar

21-26/6 (F) och 28/6-3/7 (P)

15 år

STU 15 – vår

4 flick- och 5 pojkzoner

14 år

1 kvällsträning (14-24/9) + Matchsammandrag (7-8/11)

13-15/6 (F) och 16-18/6 (P)

Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

STU 14-1

STU 14-2

Kväll/halvdag (14-24/4)
4 flick- och 5 pojkzoner

STU 15 – höst

Skåneläger

2 kvällsträningar + 1 Internmatch (24/2-6/3, 30/3-8/4, 4-7/5)

STU 14-3

4 flick- och 5 pojkzoner

Klubbtränarfortbildning

STU 14-4

Föreningsanmälan

Kväll/halvdag (17-31/5)
4 flick- och 5 pojkzoner

Kväll/halvdag (22/8-6/9)
4 flick- och 5 pojkzoner

Kväll/halvdag (26/9-4/10)
4 flick- och 5 pojkzoner

Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

Klubbtränarfortbildning

Zonnivå

Distriktsnivå

Nationell nivå

Spelar- och Tränarutbildning STU
Spelare födda 2006 (14 år)

Sista anmälan 5 mars

Klubbtränarfortbildning

Tränarutbildning - planering 2020
• A Ungdom – start oktober, 2+2 dagar
• UEFA B – start november, 13 dagar
• Målvaktstränarutbildning B – start oktober, 1+1 dag
• Akut Skadebehandling 17/3 i Malmö + höst
• ”Rehabkurs – 24/3 i Lund + höst
• Dam- och flicktränarfortbildning – höst
• Målvaktstränarutbildning C – maj + interna
• Tränarutbildning C – internt (1+1 dag)
• Tränarutbildning B Ungdom – internt (2+2 dag)
• Grönt kort
• Introduktionskurs – SUP
• Spelformsutbildning
• Nya tränare - Introduktionskurs

Spelformsutbildning
• Kvällsaktivitet (2-3 tim)
• Förutsättningarna för
respektive Spelform utifrån:
• Spelet - Träningen
• Ledarna
• Regler
• Rekommendationer
• Ekonomiskt bidrag via
Idrottslyftet
• Anmälan till Skånes FF/via
SUP:en

Tränarutbildning C-uppföljning
• Uppföljning av Tränarutbildning C
• Säkerställer budskapet och innehållet i TuC
• Tränarutbildaren speglar och stöttar deltagaren
vid två tillfällen efter avslutad TuC
• 12 månader från TuC till TuC-uppföljning 2
• Ska ses som en MÖJLIGHET – anmälan direkt
till kursinstruktören!
• Kostnadsfritt genom bidrag från Idrottslyftet!

Grönt kort – positiv matchmiljö

Grönt kort – positiv Matchmiljö 2020 består av:
• Fortbildning för barn- och ungdomsledare/tränare
som har lag upp tom 19 år
• Matchvärdspaket (väst och manual)
• Föräldrakort
• Fair Play-lagkaptensbindel för spelarna

Det Gröna kortet poängterar att:

Mål:
Alla skånska ledare för
barn och ungdomar
upp till 19 år har
genomfört Grönt Kortutbildning!

• Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
• Barnidrott ska bygga på lek och glädje
• Ledaren och föräldern är en viktig vuxen och en förebild
• Ett av idrottsledarens viktigaste uppdrag är att behålla så många som möjligt, så länge
som möjligt.

Boka er instruktör NU!
Kostnadsfritt genom bidrag från Idrottslyftet – anmälan till Skånes FF
Anmälningsblankett på www.skaneboll.se/gront-kort

Spelarutbildningsplan-Skåne
Argument:


Skapa bästa tänkbara lärandemiljöer i våra
föreningar för fotboll



Sträva mot ett långsiktigt idrottande



Syfte med utbildningen är att ge fördjupad
kunskap i Svenska Fotbollförbundets
spelarutbildningsplan



Koppling till Föreningsutveckling



SUP:en är baserad på forskning och erfarenhet !



Tillgång till instruktör från både Skånes FF
och Skåneidrotten – helt utan kostnad!



Utveckling utifrån föreningens behov och
önskemål
Anmälan till Skånes FF!

Utveckla er förening med stöd av SvFF, Skånes FF och RF-SISU Skåne:
• Självskattningsenkät (ledare, vårdnadshavare och spelare)
• Analys av enkätsvar
• Handlingsplan – vad vill föreningen göra?
• Utvecklingsarbete - kriterieuppfyllelse
• Diplomering
Vill ni få stöd i er föreningsutveckling?
Intresseanmälan senast 15/3
Introduktionsträff prel. 24/3

Mer info?
Ta en folder!

Områden i handlingsplanen:
• Inriktning/ledning
• Ledarförsörjning
• Spelarutbildningsplan
• Ekonomi
• Kommunikation
• Demokrati/delaktighet

Idrottslyftet
Nytt 2020 Projektstöd IF (f.d. föreningsstöd)
SkFF Utbildningspaket och ansökning via idrottOnline ”Idrottsmedel”

1.

Arrangera tränarutbildning C, B + Mv

2.

Deltagare på tränarutbildning C, B, A + Mv

3.

SUP Spelarutbildningsplan–Skåne

4.

Tränarinspiration 26/1 - 2020

5.

Fria ansökningar

Nytt 2020 Verksamhetsstöd(f.d. utvecklingsstöd)
Ansökningsförfarande enligt instruktion vid anmälan eller på kursplats

1.

STU-klubbtränarfortbildnings paket

2.

Tränarfortbildning C-Uppföljning

3.

Grönt kort ej SUP- föreningar

4.

Domarutbildning

Schysst match Skåne

– Nolltolerans 2.0

Till säsongen 2006 införde Skånes FF;
Nolltolerans – Nu räcker det, fotboll ska
vara kul
-

Orsaken ökat våld och dålig arbetsmiljö
för våra domare

-

Arbetet har gett resultat, färre
bestraffningsärenden

-

Än mycket arbete kvar att göra,
fortfarande många problem

-

Incidenterna är färre, men värre

-

Noll är målet i ett nolltoleransarbete

Schysst match Skåne

– Nolltolerans 2.0

Nu är det dags igen;
Schysst match Skåne – Nolltolerans 2.0
-

Omstart av det tidigare nolltoleransprojektet

-

Många nya åtgärder

-

Upptaktsträffar nästa vecka startskottet

-

Fokus på vår seniorfotboll

-

Uppnå en än mer schysst, trygg och glädjefylld
matchmiljö

Schysst match Skåne

– Nolltolerans 2.0

- ”Vi ger oss inte,
Fotboll ska vara kul,
för ALLA!”

FOGIS






Gör ”förstagångsregistrering” senast 31 mars!
Glöm inte att avregistrera spelare!
Uppdatera roller i föreningen och i lag
Uppdatera kontaktpersoner
Uppdatera föreningens uppgifter
- styrelse
- mailadress
- personer och roller

FOGIS-konto







Föreningen har en ADMINISTRATÖR som skapar konto
Personliga konto för varje ledare
Obegränsat antal användare per förening
Manual på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Skapa i god tid inför säsong för alla föreningens ledare
Viktigt att varje ledare nu får rätt behörighet
Barn 8-12 år, Ungdom 13-19 år, Senior 20 år och äldre

Tävlingsregler m.m
Tävlings- och representationsbestämmelser (TB/RB)
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/bestammelser/
Skåne FF:s tävlingsavdelning
( 040-590200
andreas.tornqvist@skaneboll.se
anette.hansson@skaneboll.se
mats.hansson@skaneboll.se
tomas.olsson@skaneboll.se

Nya tävlingsbestämmelser
Lokala tävlingsregler







Dispenser även till överåriga (20 år) spelare i juniorlag div.2-3
Division 7 slopas och slås ihop med division 6
Organiserat seriespel även för spelare 8 år (f.2012)
Matcher får dömas av en, två eller tre domare
Spelformen 9 mot 9 inte längre tillåten i division 6

Nationella tävlingsregler

 Otillåtet att ingå vadhållning på match i egen seriegrupp
 Herrarnas division 1 byter namn till ”Ettan”
 Förening vars ledare, spelare eller supportrar som vid
upprepade tillfällen gör sig skyldiga till våld mot funktionär
får uteslutas ur den serie som laget deltar i

Registrering av spelare
Upp t.o.m. 14 år








Ungdomsregistrering
Gäller tom den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år
Vårdnadshavares godkännande krävs!
Intyget ska sparas av föreningen
Spelterminer (1/3-30/6, 1/7-31/10 och 1/11-28/2)
Möjligt med s.k. dubbel representationsrätt

Obs!
Ingen nedre gräns för hur tidigt spelare kan registreras i Fogis.
Skånes FF rekommenderar att föreningen registrerar
alla sina spelare som deltar i någon form av lageller tävlingsverksamhet.
-> Registrering behövs för deltagande i seriespel!

Registrering av spelare
15 år och äldre








Registrering
Från den 1 april det kalenderår spelaren fyller 15 år
Vårdnadshavares godkännande krävs för underårig
Intyget ska sparas av föreningen
Registreringen gäller tills vidare
Frimånad för amatörer varje år 15/11-15/12

Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan
förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även
fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive
från avtalslös professionell till att bli amatör.
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånad är ogiltigt!

Spelarlegitimationskort
Ska innehas av alla spelare som är 15 år och äldre (f.2005)
Legitimera sig före varje match
Ej Skåne FF:s kort = 50kr i administrationsavgift ”S”
Ingen legitimation = inget spel!
Korten ska lämnas i nummerordning enligt spelarförteckningen
till domaren senast 30 min före matchstart
 Felaktiga kort ska omhändertas av domaren
 Välliknande foto
 Ny enkel webb-beställning via www.skaneboll.se/blanketter






Spelarförteckning fr. FOGIS
Elektronisk domarrapport












Ett (1) exemplar ska lämnas till domaren före match
Endast registrerade spelare och ledare!
Kombinerade lag - hämta spelare via främmande spelare!
Tillägg eller byte av spelare får göras på idrottsplatsen
Ej hela rapporter med kulspetspenna 
Nogsam genomgång av händelser efter match med domaren
Domaren rapporterar via Fogis inom 48 tim
Föreningen ska kontrollera + kontakta Skåne FF inom 72 tim
Rättelse kan begäras av Skåne FF:s tävlingsavdelning
Även elektroniska rapporter i barnserier 9-12 år (ej 8 år)

Föreningen ska spara spelarförteckningar minst under innevarande säsong
och ska på anmodan sända in begärda uppgifter till Skånes FF…

Resultatregistrering
Gäller tävlingar för spelare 13 år och äldre
Via SMS till 0730-126126
Via Föreningsinloggningen i Fogis
Hemmalaget ska senast 60 min efter spelad match via
SMS rapportera matchens slutresultat
 Skriv ”matchnummer” mellanslag ”hemmamål” mellanslag ”bortamål”
Ex. 130101001 1 2





0730–126126

Matchändringar
Domare från Skånes FF (DM-tävlingar, P14 Skåne och äldre)

 Ansökan via ifyllbart formulär på www.skaneboll.se/blanketter
 Senast 10 dagar före matchdag
 Akut ändring i undantagsfall senast 48 tim före match
Egen tillsättning (8-14 år, F15 och F16)

 Hemmalaget hanterar själv via Fogis (även anläggning/plan)
 Ingen ändringsavgift
 Lagen ska vara överens om programförändringen
Det åligger alltid arrangerade förening (hemmalag) att meddela
gästande lag och domare om godkänd programförändring!

Walk-over (WO)
 Förening som lämnar mer än en (1) WO i A-lagsserie
utesluts ur serien och förening som lämnar mer än två (2)
WO i distriktets övriga serier utesluts ur serien.
 Vid walk-over match ska lag som inte ställer upp till spel
ersätta motståndarlagets styrkta kostnader
 WO i vårserier sammanräknas inte med höstserier!
 WO avgifter:
Senior
DM matcher
Junior -> 15 år
Barn/ungdom

2000kr
2000kr
500kr
250kr

Viktiga datum
 Anmälan i Fogis senast 31 januari
 Preliminärt förslag från respektive tävlingsledare (7 feb)
Fyra tävlingszoner, serieresultat från 2019, geografi, helhetslösning i distriktet
 Deadline för synpunkter och önskemål (14 feb)
 Reviderat indelningsförslag (18 feb)
 Deadline för synpunkter och önskemål (23 feb)
 TU-beslut om definitiv serieindelning (26 feb)
 Lottning klar i Fogis (6 mars)
 Efteranmälan möjligt i mån av vakant plats
 Registrering av hemmamatcher i Fogis senast 18 mars
 Definitiva spelprogram i Fogis fr.o.m. 1 april
Denna info finns i Årsplan 2020 som är publicerad på vår hemsida
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arsplanering/

Matchbokning i FOGIS
Föreningen bokar själv datum, tid och planer i Fogis
Se www.skaneboll.se/fogis/manualer
Hemmalaget bestämmer vid spel på helgdagar
Bortalaget ska alltid kontaktas för en överenskommelse
vid förslag om spel på helgfria vardagar…
 Alla matcher ska vara bokade senast 18 mars !





 OBS! det går inte att registrera hemmamatcher efter den
18 mars i de serier som domartillsätts av Skånes FF!

Spelprogram
Fastställd spelordning i Fogis är liktydig med kallelse till match.
Om speltid ej är utsatt i spelordningen åligger det arrangörsföreningen att i god tid, senast åtta (8) dagar före match,
delge motståndarlaget speltiden.

Ej bokade matcher:
Skulle delgivning av matchtiden utebli från den arrangerande
föreningen tillkommer det gästande förening att skaffa
sig kännedom om matchtiden, men detta förhållande
ska meddelas tävlingsutskottet (TU)

Barn- och ungdomsdomare
Barndomare (3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7)

 Barndomare: 3 mot 3, kan dömas av ledare eller föräldrar och behöver inte
vara utbildade.
 Barndomare: 5 mot 5 och 7 mot 7, måste vara utbildade.
 Utbildning i föreningens egen regi. Kurstid: 3 timmar.

Ungdomsdomare (9 mot 9 och 11 mot 11)

 Måste vara utbildade. Kurstid: 6 timmar.
 Centrala utbildningar
 Egna u-domare: P 15-16 år, Dam B-lag Div. 2-3 samt motionsserie

(måste anmälas till SkFF domaravdelning senast 28/2 samt 15/7)

OBS! En del av de nya reglerna påverkar barn- och ungdomsfotbollen

Barn- och ungdomsdomare
 Mer information om dem olika domarutbildningar samt hur
ni bokar instruktör, hittar ni på vår hemsida
www.skaneboll.se/domarverksamhet
 Finansiering via idrottslyftet:
Läs mer på vår hemsida alternativt kontakta Tvarko
Matanovic 040 – 59 02 14 eller tvarko.matanovic@skaneboll.se

Nya distriktsdomare
• Intresseanmälan finns på vår hemsida

Sprid ut matcherna
• Lördagar – gärna senast 11.00
• Helst söndag - fredag

Spelregler 2020
• Upptaktsträffar vecka 7
• Regelnyheterna kommer finnas på hemsidan.
www.skaneboll.se/domarverksamhet

”Klassbollar”
700 fotbollar till klasser årskurs 1 i Skåne
- ”Dörröppnare” för att få komma ut till skolor

Start i mars!

- Bra sätt att marknadsföra sin förening
- Vid intresse mailar ni vilka skolor och klasser er förening
vill besöka till e-post mehmet.culum@skaneboll.se.
- Bollarna hämtas på förbundets kansli (alternativt skickas
mot portokostnad).

Min Fotboll
– dela matchen, dela upplevelsen
 Min Fotboll är breddfotbollens alldeles
egna sociala app
Helt fotbollsanpassad, digital tjänst som alla bredd-,
barn- och ungdomslag kan använda för att skapa
engagemang och uppmärksamhet kring sina matcher.
Appen gör det möjligt att dela filmklipp, bilder, referat,
live-sändningar och resultat som alla som är intresserade
och stöttar ett lag kan följa.

 Över 30 000 har laddat ner appen i Skåne!

Min Fotboll
– dela matchen, dela upplevelsen
Fördelar för en förening:
 Ökad uppmärksamhet och ökat intresse och
engagemang för föreningens lag
 Stärkt föreningsgemenskap
 Möjlighet att exponera partners och erhålla
merintäkter
 ETT ställe för ”allt”, nu med ett förbättrat
integritetsskydd – och med push-notiser
 En framtida kommunikationskanal och
”challange”-funktion

www.skaneboll.se/marknadanlaggning/min-fotboll

Min Fotboll
– dela matchen, dela upplevelsen
Intervju med Nässjö FFs ordförande Hanna Almström:

Vad har Min Fotboll bidragit med till klubben?
- En starkare gemenskap! Tack vare appen har det blivit lättare för oss runt
omkring lagen att hålla koll på vad som händer och vad som är på gång och
jag upplever att det har stärkt föreningsgemenskapen. Det är trevligt att
kunna följa och uppmuntra varandra under matcher men även efter
matcher då man kan prata om matchhändelser även om man inte varit där.
Jag upplever ett ökat intresse för, och från, de aktiva, mellan lagen och
mellan spelarna. Hela fotbollsintresset har ökat eftersom det är så lätt att
hålla sig uppdaterad, i den mån man själv önskar. Min Fotboll har bidragit
till a skapa e sug efter a få veta vad som händer på matcherna.

Min Fotboll
– dela matchen, dela upplevelsen

Min Fotboll
– dela matchen, dela upplevelsen

Grönt Kort spelare
-

Lyfta fram goda föredömen inom barn- och ungdomsfotbollen.
Kortet delas ut efter alla seriematcher i åldrarna 8-14 år.
Nya kort 2020 skickas direkt till föreningsansvariga/kansliet (april)

Att tänka på vid Grönt Kort
för Fair Play
 Det handlar inte om att göra mål
 Informera mera
 ...och väldigt många är ju schyssta

Kriterier för grönt kort och fler tips:
https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/min-fotboll/gront-kort

Varför välja
SvFF FOTBOLLSSKOLAN?
 Innehåll för teori och praktik

Åldersanpassade förslag enligt SvFF:s spelarutbildningsplan
- kvalitetssäkrar innehållet

 Administrationssida

Nyhet
2020
Fler
nyheter
& mer
info:
Förenklad
hantering
av anmälan,
betalningar,
möjligt
att
ta
betalt
direkt
gruppindelningar
och marknadsföring vid
svenskfotboll.se/fotbollsskolan

anmälan via swish och betalkort
 Deltagarmaterial

Från Adidas med inspiration från landslagen - perfekt under
mästerskapssommaren 2020

 Ledarmaterial

SvFF:s officiella träningskläder

 Matchknattar till landskamperna
Föreningar som deltagit i Fotbollsskolan har möjlighet
att utses till knattar på dam och herrlandskamperna.

349 kr / spelare

För barnets bästa…
…utbilda era ledare. Barn behöver och förtjänar duktiga
ledare.
…följ riktlinjerna i Spelformerna om lika speltid för alla
barn upp till 14 år, samt spel minst halva matchen från 15
år och uppåt
…använd matchvärdar på era barn- och ungdomsmatcher.
…se till att alla era ledare har gått Grönt Kort för ledare

Tack för oss och
lycka till 2020!

