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TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR INTERNATIONELLA MATCHER OCH CUPER (påminnelse)
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 lag 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; www.skaneboll.se / Tävlingsverksamhet / Blanketter. Notera särskilt att Tillståndsansökan
och Meddelande ska vara Skånes FF tillhanda senast en månad före första match.
LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING (påminnelse)
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.
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; www.skaneboll.se / Tävlingsverksamhet / Blanketter
PRELIMINÄR SPELORDNING – HÖSTSERIER 2009
Efter genomförda vårserier och efter indelning med hänsyn till resultat och inkomna synpunkter har
tävlingsavdelningen per 2009-06-29 publicerat alla distriktets höstserier på www.skaneboll.se
Aktuella spelprogram finns att hämta på hemsidan, se under ”Verktygslåda” och ”Serier”
eller använd följande direktlänk: http://www2.svenskfotboll.se/skane/ft.aspx?scr=orgresult&ffid=14
Spelprogram för föreningens alla lag finns naturligtvis också att se och hämta i den egna Fogisinloggningen.
Det är förbehållet Skåne FF´s tävlingsavdelning, med stöd av gällande tävlingsbestämmelser, att fatta beslut
om definitiv serieindelning för distriktets höstserier. Det finns således ingen ”remisstid” med möjlighet för
enskilda lag eller föreningar att inkomma med synpunkter till den definitiva serieindelningen.
Eventuell efteranmälan kan endast tillgodoses i mån av s.k. vakanta platser i den genomförda lottningen.
Vid efteranmälan vänligen kontakta Skånes FF per telefon 040-59 02 00. Eventuella återbud till seriespel ska
ske skriftligen, via blankett som finns att hämta på www.skaneboll.se , och kommer att debiteras enligt
gällande tävlingsbestämmelser med 1000kr/ungdomslag upp t.o.m. 14 år alternativt med 1500kr/lag 15 år
eller äldre. Finns ert lag inte med i lottningen? Kontakta Skånes FF per telefon 040-59 02 00.
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Bokning av matcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och speltider för sina egna 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.
Meddelande av speldatum och matchtider
Föreningens hemmamatcher till höstserierna ska vara bokade i FOGIS eller meddelade till Skånes FF
SENAST FREDAGEN DEN 24/7 . 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 själv matcherna i FOGIS) ENKELT-SNABBT-SÄKERT !
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. 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 hela 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, lag/serie 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
DEFINITIVA SPELPROGRAM
Vänligen beakta nogsamt aktuell tidplan och angivna ”deadlines” och då särskilt fredagen den 31 juli som
är det datum då alla höstserier blir definitiva och kan skrivas ut från hemsidan eller Fogisinloggningen.
Notera att Skånes FF inte skickar ut spelprogram per post eller mail, utan respektive förening hämtar själv
efter den 31/7 sina aktuella spelprogram från www.skaneboll.se eller via sin föreningsinloggning i FOGIS.
Nedanstående tidplan gäller för distriktets höstserier:
TILLHANDA

FRÅN

VIA

DATUM

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

UPPGIFT
Preliminär spelordning till höstserierna
Bokning av spelordning till höstserierna
Definitiv spelordning till höstserierna
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TRÄNARKURSER
Vårens kursutbud finns på hemsidan, www.skaneboll.se. under: Utbildningsverksamhet/Tränarutbildning
/Centrala kurser/Kursprogram 2009-10. Mer information finns på respektive inbjudan.
Avspark
10 oktober
Malmö
Ledarskap BAS 1
7 november
Kristianstad
Spelförståelse BAS 1
5 december
Förslöv
Träningslära/Målvaktsspel BAS 1
6 februari
(2010)
Eslöv
Teknik BAS 1
11 april
(2010)
Lödde
Ledarskap BAS 2
16-18 oktober
Lund
Spelförståelse BAS 2
7-8 november
Landskrona
Träningslära/Målvaktsspel BAS 2
13-14 februari (2010)
Eslöv
Teknik BAS 2
19-20 september
Ljungbyhed
Teknik BAS 2
10-11 april
(2010)
Ljungbyhed
Diplomkurs BAS
16-19 oktober
Helsingborg
Målvaktstränarutbildning BAS 1
9-11 april
(2010)
Eslöv
Målvaktstränarutbildning BAS 2
9-11 oktober
Helsingborg
Coachingkurs
14 mars
(2010)
Höör
Fotbollsskadekurs 1
21 mars
(2010)
Höör
Etik och moral inom fotbollen
14 november
Höör
Damtränarfortbildning
18 oktober
Malmö
Anmälan på ”Kursanmälningsblankett” till Skånes FF.

DOMARTILLSÄTTNING
Senast den 6/7 måste Skåne FF´s domaravdelningen ha fått in vilka ungdomsmatcher föreningen själv
tänker tillsätta (gäller dock ej Skåneserien för P15 och P16 ) föreningsdomare på!
Detta meddelar ni domaravdelningen antingen per telefon eller E-post!
Se nedanstående länk för kontaktinformation
http://www2.svenskfotboll.se/skane/t2.aspx?p=1421146

SEMESTERSTÄNGT
Under vecka 28 och 29 är förbundskansliet stängt.
Trevlig sommar!
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