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SVENSKT MÄSTERSKAP (SM) FÖR FLICKOR 16 ÅR
Svenska FF representantskapsmöte beslutade att införa ett SM för flickor 16 år och för tävlingssäsongen 2009
gäller detta flickor födda 1993. Denna tävling kommer att genomföras som ett slutspel i oktober månad.
Varje distrikt har en plats till SM-tävlingen och Skåne FF´s Tävlingskommitté (TK) har fastställt att
nomineringen av lag från Skåne ska göras efter resultat i DM-tävlingen för flickor 16 år.
MATCHRAPPORTBLOCK 2009
Skånes FF har i samband med årets spelordnings- och ungdomszonmöte delat ut matchrapportblock till
distriktets alla deltagande föreningar och lag. För de föreningar som inte deltagit på sina respektive möte
finns nu matchrapportblock för avhämtning på Skåne FF kansli i Malmö (Husie Kyrkoväg 88).
Notera dock att matchrapportblock till föreningar i NÖ (zon Hässleholm/Kristianstad) finns för avhämtning
på Kristianstads FF´s kansli, och rapportblock för SÖ (zon Ystad) finns för avhämtning på Hammenhög IF´s
kansli. Kontakta respektive förening enligt ovan för överenskommelse före avhämtning av block.
Matchrapportblock kan även mot betalning av portokostnaden skickas till föreningen per brevpost.
Gula matchrapportblock är avsedda för tävlingsklasserna 15 år och äldre medan blåa matchrapportblock
är avsedda för tävlingsklasserna 14 år och yngre.
För avhämtning av matchrapportblock på Skåne FF´s kansli eller information och kostnadsförslag om
postutskick vänligen kontakta våra tävlingsadministratörer, (040-590 200.
FÖRUTSÄTTNINGAR TILL SKÅNESERIER NA 2009
Pojkar 16 år:
Vårens två 10-lagsserier lottas till hösten om till en A-serie och en B-serie.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-8 från vårens A-serie och lag 1-2 från vårens B-serie.
Kvalificering till nästkommande års Pojkallsvenska P17 (SM)
Skånes FF tilldelas platser i Pojkallsvenskan av Svenska FF. Dessa platser fördelas enligt följande:
Platser står till förfogande för Skåne FF:s representanter i SM-slutspelet för pojkar 16 år 2009. Återstående
platser står till förfogande till lag i Skåneserien P16 grupp A och seriesegrarna i P16 grupp B efter
höstomgången. Skåne FF´s TK fastställer efter fördelning av platser från Svenska FF kvalspelets utformning
och ranking av berörda lag. Platser kan även fördelas till kvalificerade föreningar efter ansökan till
Skåne FF´s TK senast den 15 augusti som s.k. ”wild-card”.
Pojkar 15 år:
Vårens tre 10-lagsserier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-8 från vårens A-serie och lag 1 från vårens två B-serier.
Pojkar 14 år:
Vårens tre 10-lagsserier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-3 samt bästa 4:a från vårens tre geografiska serier.
Flickor 16 år:
Inget underlag, ingen serie 2009
Flickor 15 och 14 år:
Spelas som helårsserier utan vår/höstlottning.
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TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR INTERNATIONELLA MATCHER OCH CUPER
Då många cuper och andra internationella matcher snart står för dörren vill vi härmed påminna om gällande
hantering av ”Tillståndsansökan” och ”Meddelande”. Här följer de vanligaste förekommande situationerna
med information om vad som krävs när svenska och utländska ska spela matcher:
Arrangera en turnering i Sverige med endast svenska lag – Nationell tillståndsansökan
Arrangera en turnering i Sverige där lag från andra länder deltar – Internationell tillståndsansökan
Spela enstaka tränings- alt vänskapsmatcher när Ni är utomlands – behövs ingen blankett
(observera att undantag gäller här för lag som spelar i Allsvenskan, Superettan eller Damallsvenskan där
föreningen ska meddela Skånes FF om sina matcher – använd blanketten ”Meddelande”)
Spela vänskapsmatch mot ett utländskt lag i Sverige – använd blanketten ”Meddelande”
Delta i internationell cup/turnering utanför Sverige – använd blanketten ”Meddelande”
Skåne FF´s hantering av både Tillståndsansökan och Meddelande är kostnadsfri. Samtliga blanketter finns
att ladda ner på vår hemsida; www.skaneboll.se / Tävlingsverksamhet / Blanketter. Notera särskilt att
Tillståndsansökan och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en månad före första match.
BOKNING AV MATCHER TILL ”ÖVRIGA SERIER” (påminnelse)
Glöm inte att meddelande om bokning av matcher till Junior-, Oldboys-, Skåne-, och Pojk respektive
Flickserier 17-15 år ska vara Skånes FF tillhanda senast fredagen den 20 mars. Skicka bokningen per post till:
Skånes FF, box 1046, 212 10 Malmö eller per fax till: 040-49 18 21. Det går också bra att skicka bokningen per
e-post till någon av våra tävlingsadministratörer, se www.skaneboll.se /Tävlingsverksamhet/Kontakt.
EGNA FÖRENINGSDOMARE TILL P15-16 (påminnelse)
De föreningar som vill använda egna Föreningsdomare till sina P15-16 matcher måste anmäla detta till
Domaravdelningen senast den 20/3 via telefon eller mail. Annars kommer det att tillsättas Distriktsdomare
till alla matcher från Skåneserien P14 och uppåt.
LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelare fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening) för att få
representera densamma i bindande match. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin
fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Mer information och blanketter
finns att hämta på vår hemsida under ”Tävlingsverksamhet”.
Alla spelare ska registreras i FOGIS fr.o.m. 12 års ålder. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Mer information och blanketter finns att hämta på vår
hemsida under ”Tävlingsverksamhet”.
DEFINITIVA SPELPROGRAM
De nu definitiva spelprogrammen till distriktets seniorserier finns för utskrift på vår hemsida under fliken
”Verktygslåda” och ”Serier” och matchändringar ska nu meddelas skriftligen på fastställd blankett.
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DEFINITIV SERIEINDELNING OCH SPELPROGRAM TILL UNGDOMSSERIER 9-14 ÅR
Efter genomförda ungdomszonmöte under vecka 9-10 är serieindelningen till distriktets ungdomsserier
9-14 år definitiv, vilket bl.a. innebär att det inte längre går att lämna synpunkter/önskemål till
serieindelningen. Notera speciellt förändringar beträffande deltagande lag som kan ha ändrats p.g.a.
efteranmälan, återbud eller synpunkter/önskemål. Eventuella återbud eller efteranmälningar till seriespel
ska anmälas skriftligen till Skånes FF och kommer att debiteras enligt gällande tävlingsbestämmelser med
1000kr per avanmält lag och 500kr per efteranmält lag. Efteranmälan av lag är endast möjlig i mån av
vakanta serieplatser (ospecificerade platser).
Lottning och spelschema
Lottning och spelschema till ungdomsserierna finns fr.o.m. 2009-03-11 för utskrift på vår hemsida, se
under ”Verktygslåda” och ”Serier”. Aktuella spelprogram för föreningens ungdomslag kan också hämtas
via föreningens egna FOGIS-inloggning.
Bokning av matcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och speltider för sina hemmamatcher.
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer datum
och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar
ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för enstaka
mitt-i-veckan-omgång förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att
matcher som läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång.
Observera att den 21-24/5 i ungdomsserierna är reserverad för cup eller turneringsdeltagande.
Meddelande av speldatum och matchtider
Föreningens hemmamatcher till ungdomslag 9-14 år ska vara bokade i FOGIS eller meddelade till Skånes FF
S ENAS T MÅNDAGEN DEN 30/3 . I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan måste naturligtvis
matcherna först bokas hos berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan
matcherna bokas i FOGIS eller meddelas till Skånes FF.
Alternativ 1 (Föreningen bokar matcherna i FOGIS)
Boka själv via föreningens FOGIS-inloggning datum och speltid för lagens hemmamatcher i FOGIS.
Kontrollera själv noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på www.skaneboll.se / FOGIS / Manualer.
Föreningens egen bokning av matcher i FOGIS gäller endast matcher i ungdomsserierna som inte domartillsätts av Skåne FF´s domarenhet. Det finns även möjlighet att via inloggningen ändra lagens spelplats,
ex då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den som är kopplad till föreningen.
Alternativ 2 (Skånes FF bokar matcherna i FOGIS)
Skicka en sammanställning över matchbokningen (spelordning) till Skåne FF´s tävlingsadministratörer.
Använd gärna spelprogrammen eller egna Excel-, Word-, eller motsvarande datasammanställningar för
meddelande av bokningen. Skriv tydligt och glöm inte ange vilken förening och lag bokningen avser.
Ange även om matcher ska spelas på annan idrottsplats eller plan än den som är kopplad till föreningen.
Skicka bokningen till Skånes FF antingen per post till: Skånes FF, Box 1046, 21210 Malmö
eller per fax till: 0 4 0 – 4 9 1 8 2 1
eller per e-post till: andreas.tornqvist@skaneboll.se , tomas.olsson@skaneboll.se, asa.friberg@skaneboll.se
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DEFINITIVA SPELPROGRAM
Vi ber alla föreningar att nogsamt beakta aktuell tidplan och angivna ”deadlines” och då särskilt måndagen
den 30 mars som enligt ovan är sista datum för bokning/meddelande av matcher till ungdomsserierna.
Torsdagen den 9 april är spelprogrammen att betrakta som definitiva och kan skrivas ut från vår hemsida.
Notera att Skånes FF inte skickar ut spelprogram per post eller mail, utan respektive förening hämtar själv
efter den 9/4 sina aktuella spelprogram från www.skaneboll.se eller via sin föreningsinloggning i FOGIS.
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