SKÅNES FF INFORMERAR Nr 5/2009 MALMÖ 2009-04-07
MATCHRAPPORTBLOCK 2009 (PÅMINNELSE)
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.
GRUS/KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Inför stundande seriepremiär vill Skånes FF härmed informera om hur matcherna som eventuellt inte kan
spelas p.g.a. ospelbar gräsplan i säsongens första match/matcher ska hanteras. (TB 6 kap §.4)
Planägare eller domare kan utfärda tillfälligt spelförbud till följd av otjänlig väderlek eller icke
reglementsenlig utrustning. Om spelförbud utfärdas för gräsplan och reglementsenlig konstgräs- eller
grusplan anvisas skall matchen avgöras på denna

Följande gäller vid match som inte kan spelas på grund av otjänlig väderlek eller ospelbar plan:
1) Matchen ska bokas om och spelas på konstgräs- eller grusplan.
2) Byte hemma/borta, d.v.s. om bortalaget har spelbar plan ska matchen bokas om till deras plan
Gäller även då bortalaget har konstgräs- eller grusplan.
3) Finns det ingen möjlighet att avgöra matchen på annan plan enligt ovan får matchen bokas om i
spelprogrammet till ”uppskjuten”. Hemmalaget ansvarar för att kontakta bortalaget och sedan
tillsammans fastställa nytt speldatum under vårsäsongen med förslagsvis en vardagsmatch mellan
två omgångar. Observera att nytt speldatum till uppskjuten match ska vara meddelad till Skånes FF
inom en vecka från inställt matchdatum. Hemmalaget ansvarar för meddelande till domarna om
uppskjuten match.
Ombokning av match p.g.a. väderlek eller ospelbar plan är kostnadsfri och skall göras via matchändringsblankett som hämtas från vår hemsida www.skaneboll.se/tävlingsverksamhet/blanketter
Observera att punkten 3 enligt ovan endast får användas om punkt 1 eller 2 inte kan tillämpas. Skånes FF vill
alltså särskilt påpeka att ej spelbar gräsplan innebär spel på konstgräs- eller grusplan istället för inställda
matcher, även om spelare/ledare kan ha svårt att acceptera detta. Planägare och föreningar uppmanas att se
till att vid dåligt väder ha en spelduglig konstgräs- eller grusplan iordningställd för match. Informera alla
berörda i föreningen och även motståndarlaget att vid dåligt väder skall matcherna inte ställas in utan spelas
på alternativ plan enligt ovan. För att underlätta, se till att spelarna har med sig skor både för gräs och
grusspel till både träning och match.
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EJ BOKADE SERIE- OCH DM-MATCHER
Vi vill här påminna arrangerande föreningar att omgående kontrollera www.skaneboll.se och snarast möjligt
meddela Skåne FF´s tävlingsavdelning de speldatum och matchtider som saknas i spelprogrammen.
VARNINGSACKUMULERING (Läs mer i gällande Tävlingsbestämmelser, kapitel 3, §.1-3)
Vi påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som hanterar bestraffning av spelare och ledare,
ackumulering av varningar, utvisningar samt spelares och föreningens ansvar. I distriktets seriespel och
DM-tävlingar för såväl juniorer som seniorer (herrar och damer både A- och B-lag) gäller följande:
Spelare som ådrar sig tre (3) varningar (d.v.s. singelvarningar i matcher) i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelare är behörig att delta i.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre (3) varningar, d.v.s. den 6:e, 9:e, 12:e …”
DEFINITIV SPELORDNING 2009
Alla distriktets serier, såväl senior- som ungdomsserier är nu serieindelade, lottade och datum/tidsatta.
Detta innebär att samtliga spelprogram i Skåne FF´s serier per den 9:e april är att betrakta som definitiva och
kan skrivas ut från föreningens Fogis-inloggning eller vår hemsida, www.skaneboll.se/verktygslåda/serier
Notera speciellt förändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats p.g.a. efteranmälan,
återbud eller andra önskemål. Det är spelprogrammen på www.skaneboll.se som gäller som definitiv
spelordning. Lag som utgått finns redovisade i tabellerna med texten ”utgått”.
När det gäller datum och tidsättning av ungdomsserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för
någon match beroende antingen på ett administrativt misstag alternativt det faktum att hemmalaget inte
fullföljt sina uppgifter att boka eller meddela Skånes FF om spelordningen. Det åligger hemmalaget att
snarast fastställa speldag och tid för dessa matcher samt ovillkorligen därefter meddela motståndare och
Skåne FF:s tävlingsenhet om dessa. Se även gällande TB 6 kap §.1.5

Fastställd spelordning är liktydig med kallelse till match. Om speltid ej är utsatt i spelordningen åligger det
arrangörsföreningen att i god tid, senast fyra (4) dagar före match, delge motståndarna speltiden. Skulle
delgivning av matchtiden utebli från den arrangerande föreningen tillkommer det gästande förening att
skaffa sig kännedom om matchtiden, men detta förhållande ska meddelas Skåne FF:s tävlingskommitté.
I övrigt enligt överenskommelse på spelordningssammanträdet.

I de fall hemmalaget har frångått gällande regler för datum och tidsättning äger bortalaget rätt att få
matcherna justerade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa fall ta kontakt direkt med hemmalaget för en
korrigering. Kontaktpersoner till respektive lag finns på hemsidan under respektive förening/spelprogram.
Hemmalaget meddelar därefter Skåne FF den korrekta spelordningen för ombokning i spelprogrammet.
SANKTAN SLUTSPEL
Skånes FF kommer i samarbete med Kvällsposten under 2009 att arrangera ett slutspel för pojkar och flickor
15 år. De åtta (8) bästa lagen från Skåneseriernas A-grupper (höst) kommer att erbjudas möjlighet att delta i
detta slutspel. Slutspelet kommer att äga rum i oktober. Mer information kommer senare.
Se även www.sanktan.se
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NYA TÄVLINGSREGLER FÖR 7-MANNA (förtydligande)
Skånes FF vill här lämna ett förtydligande till de nya tävlingsreglerna för 7-mannafotboll.
Reglerna som gäller målvaktens igångsättande: ”Målvakten får inte sparka eller kasta så att bollen går över
mittlinjen utan att den först tagit mark eller vidrört en med- eller motspelare på egen planhalva”,
ska tolkas enligt följande:
INSPARK: Målvakten får varken kasta, sparka på liggande boll, sparka på hel- eller halvvolley så att bollen
går direkt över på motståndarnas planhalva. Brott mot detta bestraffas med indirekt frispark på mittlinjen
till motståndarlaget. Alla insparkar måste ske inom det egna straffområdet.
MÅLVAKTSUTSPARK/UTKAST: När bollen är i spel får inte målvakten inom det egna straffområdet från
händerna kasta eller sparka bollen direkt över mittlinjen, detta gäller både hel- och halvvolleysparkar.
Det är däremot tillåtet för målvakten, då bollen är i spel, att kasta fram bollen och därefter på liggande boll
utanför straffområdet sparka bollen direkt över mittlinjen. Det är också tillåtet för målvakten vid ett tillbakaspel direkt på rullande boll att sparka bollen direkt över mittlinjen, oavsett om detta sker utom- eller inom
det egna straffområdet.
INFORMATION OM SKÅNE FF:s SERIESPEL
Nedan följer en kortfattad information till Skåne FF:s seriespel. Läs mer i gällande tävlingsbestämmelser.
Spelprogram
Skånes FF skickar inte spelprogram per post. Alla berörda föreningar hämtar själv sina spelprogram från vår
hemsida, www.skaneboll.se. Klicka in på TÄVLING och välj därefter VERKTYGSLÅDA och SERIER.
Använd rullisten för att göra önskade val och därmed hitta önskad serie. Skriv ut aktuellt program direkt
från hemsidan eller högerklicka och markera önskad information, öppna därefter ett program typ Excel eller
Word för att klistra in informationen för eventuell egen redigering. Det går också bra att hämta aktuella
spelprogram från föreningens egna Fogis-inloggning.
Matchrapporter
Originalet (vit första sida) skall omedelbart efter spelad match sändas per brev till Skånes FF.
Notera särskilt att matchrapporten inte får faxas till Skånes FF. För sent inkommen matchrapport, som ej är
Skånes FF tillhanda inom 3 dagar efter spelad match, eller ofullständigt ifylld matchrapport medför en avgift
om 200 kr i Herrar, Damer A- och B-lag, samt 100 kr för övriga lag. Notera även att en förhöjd avgift om
1000 kr kan vid försening på mer än 10 dagar och efter påminnelse tas ut enligt gällande bestämmelser.
Ange alltid hela matchnumret (se respektive spelprogram) samt vilken omgång matchen tillhör i avsedda
rutor på matchrapporten. Glöm inte att ange slutresultatet !
Resultatrapportering
För att tabellerna så snabbt som möjligt ska innehålla aktuella resultat bör hemmalaget senast 60 minuter
efter spelad match registrera slutresultatet antingen via SMS eller via Fogis. Skicka ett SMS till 0730-126 126.
Ange i SMS:et: matchnummer mellanslag antal hemmamål mellanslag antal bortamål
Resultat och tabeller kontrolleras i efterhand vartefter matchrapporterna inkommit och inregistrerats av våra
tävlingsadministratörer. I de fall ett felaktigt resultat registrerats korrigerar Skånes FF detta då
matchrapporten kommit oss tillhanda.
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Matchändringar
I ungdomsserierna upp tom 14 år (undantaget Skåneserien P14) samt i övriga serier som inte domartillsätts
av Skånes FF är det avgiftsfritt att ändra datum och matchtider i det definitiva spelprogrammet. Det enda
som krävs är att båda lagen är överens om matchändringen samt att den nya spelordningen bokas in i Fogis
eller meddelas till Skånes FF. Notera att det alltså är öppet och tillåtet för föreningen att via den egna Fogisinloggningen själv administrera matchändringar i de serier som inte domartillsätts av Skånes FF.
I övriga serier som domartillsätts av Skånes FF krävs det en av båda lagen underskriven matchändringsansökan och avgift för matchändringar tas ut enligt Tävlingsbestämmelserna 2009, 2 kap § 4.6
Serieadministration
Skåne FF:s tävlingsenhet med nedanstående personal är administratör till samtliga distriktsserier.
Mats Hansson
Tävlingsansvarig och sekreterare i tävlingskommittén (TK)
040-590224 mats.hansson@skaneboll.se
Andreas Törnqvist
Tävlingsadministratör (Serieadministration, spelarrepresentation)
040-590225 andreas.tornqvist@skaneboll.se
Mikael Dahl
Tävlingsadministratör och IT-ansvarig (Fogis)
040-590203 mikael.dahl@skaneboll.se
Tomas Olsson
Tävlingsadministratör (Serieadministration, dispenser, tävlingssanktioner)
040-590213 tomas.olsson@skaneboll.se
Åsa Friberg
Tävlingsadministratör (Serieadministration, farmarklubb, kombinerade lag)
040-590204 asa.friberg@skaneboll.se

Skånes Fotbollförbund
Tävlingsenheten
Box 1046, 212 10 Malmö
Fax till Tävlingsenheten: 040-49 18 21

Lycka till med säsongen !
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