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LICENSKONTROLL
Skånes FF kommer inom kort i sedvanlig ordning att genomföra licenskontroller som syftar till att få alla
deltagande spelare licensierade och därmed även försäkrade. Alla föreningar uppmanas att via FOGIS
kontrollera att alla spelare som är 15 år och äldre är licensierade. Tänk på att spelarlegitimationskort och
licens inte är samma sak. För spel med olicensierad spelare kommer föreningen, efter beslut i tävlingskommittén, att faktureras en straffavgift om 250kr/olicensierad spelare.
SAKNADE MATCHRAPPORTER ”ej godkända domarrapporter”
Vi påminner här kort om våra tävlingsbestämmelser som reglerar administrationen av matchrapporter:
- Matchrapporten ska vara Skånes FF tillhanda senast på tredje (3) dagen efter spelad match
- Rapporten ska vara korrekt ifylld med match- och omgångsnummer samt speldatum.
I de fall ovanstående inte uppfylls kan en straffavgift debiteras enligt tävlingsbestämmelserna, TB kap 2.
Notera att matchrapport som inte kommit oss tillhanda 14 dagar efter match kan ge straffavgift om 1000 kr.
Lista över matchrapporter som ännu inte kommit Skånes FF tillhanda kommer inom kort att publiceras på
www.skaneboll.se. Vi ber alla föreningar att kontinuerligt kontrollera denna lista.
UNGDOMS DM-FINALER 2009
Då årets ungdoms-DM nu har kommit en bit på vägen har det blivit dags att boka in årets finalarrangemang.
Skånes FF arrangerar tillsammans med Ängelholms FF årets finalspel och finalerna kommer att spelas på
Ängelholms IP söndagen den 6 september. (mer info kommer inom kort på www.skaneboll.se)
NYANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIERNA 2009
Ovanstående gäller våra junior- och ungdomsserier som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas
om i sommaruppehållet. Enligt den sedan tidigare utsända tidplanen för säsongen ska nyanmälan eller
återbud vara Skånes FF tillhanda senast vecka 25. Blanketten ” Efteranmälan/återbud till seriespel” för
ovanstående ärende finns att hämta på; www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Blanketter
Förbehåll inför lottningen av höstserierna kan t.o.m. vecka 25 lämnas till Skåne FF:s tävlingsadministratörer,
Andreas Törnqvist  040-590225, Åsa Friberg  040-590204 eller Tomas Olsson  040-590213
Notera särskilt att det inte är tillåtet att avanmäla ett 7-manna-lag för att sedan nyanmäla detsamma till
11-manna-serie. Tävlingskategorier för respektive åldersklass gäller för hela tävlingssäsongen.
Nedanstående tidplan gäller för höstens lottning av junior- och ungdomsserier:
TILLHANDA

FRÅN

VIA

Skånes FF

Föreningen

Blankett

Föreningen

Skånes FF

Föreningsmail,
Fogis o hemsidan

Vecka 28

Skånes FF

Föreningen

Fogisinloggning
(brev, fax, E-post)

Senast
24/7

Föreningen

Skånes FF

Föreningsmail,
Fogis o hemsidan

31/7

DATUM
Vecka 25

UPPGIFT
Nyanmälan eller återbud av lag till höstserierna
Preliminär spelordning till höstserierna
Bokning av spelordning till höstserierna
Definitiv spelordning till höstserierna
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EJ SPELADE MATCHER
Matcher som av någon anledning inte blivit spelade ska inom fem (5) dagar bokas om till nytt speldatum.
För matcher som inte domartillsätts av Skånes FF kan föreningen själv administrera denna bokning via sin
föreningsinloggning i Fogis. För övriga serier som domartillsätts av Skånes FF ska ny spelordning till
ospelade matcher meddelas per matchändringsblankett som finns att hämta på www.skaneboll.se
Observera att matchrapporten till matcher som inte är spelade eller ombokade kommer att restlistas och
eftersökas efter fem (5) dagar från ordinarie spelordning.
TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR INTERNATIONELLA MATCHER OCH CUPER
Då sommaren med 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 lag möts:
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 matchen eller
tävlingens start. Eventuella frågor i ovanstående ärende besvaras av Tomas Olsson 040-590213.
ACKUMULERING AV VARNINGAR
Skånes FF vill här påminna om gällande tävlingsbestämmelser som reglerar ackumulering av varningar.
Spelare, på planen och/eller bänken, som ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma tävling (d.v.s.
singelvarningar i matcher) ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela. Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den
ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas. (läs med i Tävlingsbestämmelserna, TB 3 kap § 1)
Ackumulering av varningar enligt ovan gäller herrar och damer A-, B- och juniorlag i seriespel och DM.
I juniorserier följer varningarna med till höstens omlottade serier.
Vid eventuella oklarheter beträffande vilka spelare i föreningen som registrerats för varningar, se under
respektive match i spelprogrammet på www.skaneboll.se
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INBJUDAN TILL FORTBILDNING I SAMBAND MED UEFA U21-EM I SKÅNE
Under 2009 den 15-29 juni spelas UEFA U21 EM i Sverige med Helsingborg och Malmö som två av
spelplatserna. Utöver detta så fyller Skånes Fotbollförbund 90 år, 2009. I samband med dessa begivenheter
arrangerar Skånes Fotbollförbund en rad olika utbildningar och föreläsningar. Mer information om detta och
anmälningsblanketter till respektive utbildning finns på www.skaneboll.se enligt följande;
FOGIS-Fortbildning samt föreläsning om hur man når framgångar inom anläggnings- och
marknadssektorn. (matchbiljett Sverige-Vitryssland U21-EM den 16 juni i Malmö ingår)
http://www.svenskfotboll.se/skane/files/%7BBC56F57F-F6D8-4D93-9CE4-3F8857425046%7D.pdf
Fotbollsfortbildning i samband med Sverige – Vitryssland i U 21-EM Tisdagen den 16 juni i Malmö
http://www.svenskfotboll.se/skane/files/%7B901155E6-6079-4EF5-898E-3721CFE8C3B9%7D.pdf
Fotbollsfortbildning i samband med Serbien - Sverige i U 21-EM Tisdagen den 23 juni i Malmö
http://www.svenskfotboll.se/skane/files/%7BA79F0341-63B3-499F-A1B9-089F22DDD759%7D.pdf
Fotbollsfortbildning i samband med semifinalen i U 21-EM Fredagen den 26 juni i Helsingborg
http://www.svenskfotboll.se/skane/files/%7BA1AAC528-3601-4C71-B86E-7080A83C635E%7D.pdf
Obligatorisk fortbildning för Skånes domare med matchbiljett till Italien-Serbien den 16/6 kl. 20.45
(U21-EM i Helsingborg) respektive Serbien-Sverige den 23/6 kl. 20.45 (U21-EM i Malmö)
http://www.svenskfotboll.se/skane/files/%7B8027E900-4624-4036-B660-BA03F04200DB%7D.pdf

NOLLTOLERANS
Skånes FF vill här påminna alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande Nolltoleransen som
syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll och därigenom bl.a. uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Alla distriktets föreningar uppmanas att i större utsträckning informera, utbilda och självfallet därefter
efterleva agendan som är upprättad inom den ”Nolltolerans” som gäller i distriktet. Mer information finns
att ladda ner från www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Nolltolerans. Nolltolerans gäller för alla
inblandade, såväl spelare, ledare, funktionärer som den egna publiken i form av föräldrar etc …

BARNFOTBOLL – POJKAR/FLICKOR 9 ÅR
På förekommen anledning vill vi här påminna om att distriktets ungdomsserier för pojkar och flickor 9 år
spelas utan resultatregistrering och serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match skicka in
matchrapporten till Skånes FF. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från föreningens egna
Fogis-inloggning. Det är inte tillåtet för föreningen att själv via egen hemsida eller motsvarande skapa
serietabeller för pojkar och flickor 9 år. Denna tävlingskategori ska spelas utan ”resultathets”…
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