SKÅNES FF INFORMERAR Nr 9/2009 MALMÖ 2009-09-08
WO - FÖRESKRIFTER INFÖR DE AVSLUTANDE SERIEMATCHERNA (påminnelse)
Notera särskilt att A- och B-lag herrar och damer som lämnar walk-over (WO) i någon av lagets två (2) sista
seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade
matcher räknas som WO, 0-3. För div.4 herrar B-lag, div.5 damer A-lag samt damer B-lag föranleder WO
enligt ovan ej uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift om 3000kr.

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF´s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF´s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska
hemmalaget inkomma med skriftlig dispensansökan. Hemmalaget ska i god tid meddela gästande lag och
domarfunktionärer om annan spelplan/spelunderlag.

INFÖR KVALET – SISTA OMGÅNGEN
Tävlingsavdelningen kommer lördag/söndag den 3-4 oktober att arbeta för att göra klart inför kvalspelet och
vill därför att Ni faxar in en kopia på matchrapporten i Herrar och Damer A-lag, direkt efter spelad match
till Skåne FF:s tävlingsavdelning på faxnummer: 0 4 0 – 4 9 1 8 2 1
I de fall Ni inte har möjlighet att faxa in rapporten ber vi er att enligt sedvanliga rutiner skicka slutresultatet
per SMS alternativt resultatrapportera resultatet via föreningens egna Fogisinloggning.
Tack på förhand – vi behöver Er hjälp enligt ovan för att snabbt kunna fastställa och ge info om kvalspelet !
Faxa matchrapporten till oss även om matchen är betydelselös just för Er, den är viktig för oss…

EJ UPPFLYTTNING AV SERIESEGRARE I B-LAGSSERIERNA (HERRAR OCH DAMER)
Om någon seriesegrare mot förmodan inte vill ta steget upp i överliggande division i B-lagsserierna för
herrar och damer måste detta skriftligen anmälas till Skånes FF, Tävlingsenheten, Box 1046, 21210 Malmö
En skriftlig anmälan skall vara Skånes FF tillhanda senast sju (7) dagar efter avslutad serie.

TÄVLINGSSANKTION FÖR INOMHUSTURNERINGAR
Inför den stundande inomhussäsongen vill Skånes FF härmed informera om att det tillsvidare fortfarande är
tillåtet att anordna och spela inomhustävlingar enligt den traditionella modellen five-á-side. DM och SM
kommer som tidigare år att spelas enligt modellen Futsal. Glöm inte att förening som avser att arrangera
turnering ska ansöka om tillstånd för detta senast en (1) månad före turneringsgenomförandet.
Mer information och föreskrifter finns i gällande TB, kapitel 5.

KOMBINERADE LAG - INOMHUSTÄVLINGAR
Vi påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som numera tillåter föreningar med kombinerade lag,
beviljade efter ansökan senast den 31/1 till Skånes FF, att delta även i inomhustävlingar. Beviljade
ansökningar gäller per licensperiod, dvs fr.o.m. den 1 april t.o.m. 31 mars. Vid anmälan och spel med
kombinerade lag inomhus ska det av Skånes FF beviljade lagnamnet användas.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se

SKÅNES FF INFORMERAR Nr 9/2009 MALMÖ 2009-09-08
DISPENS FÖR ÖVERÅRIGA SPELARE – INOMHUS 2009/2010
Skånes FF vill härmed informera om att dispens för överåriga spelare till inomhussäsongen ska ansökas för
på ansökningsblankett som finns att hämta på: www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Blanketter
Vid ansökan om dispens skall blanketten vara komplett ifylld och innehålla motivering till ansökan !
När det gäller förestående ansökningar om dispenser till inomhussäsongen vill vi på detta sätt informera om
att tävlingsenheten är mycket restriktiv med att ge dispenser för inomhusspel. Vår ståndpunkt är att det
oftast finns möjlighet att anmäla laget till ”rätt” ålderklass istället för att söka dispenser. Finns inte rätt
ålderklass i önskad tävling hänvisar vi Er att istället anmäla laget till en annan turnering eller cup.
Se lista över sanktionerade inomhustävlingar på www.skaneboll.se
Med ”rätt åldersklass” menar vi att Era äldsta spelare måste vara vägledande för Er anmälan. Vi hänvisar till
tävlingsbestämmelserna som maximalt medger dispens för en (1) spelare till inomhusspel. Denna regel
kommer vi att tillämpa strikt med motivering att dispenser gäller för spelare per match, dvs det är inte
tillåtet att växla ”dispensspelare” inom matcherna. Dessutom är det så att inomhusmatcher oftast endast
spelas med fem (5) spelare på plan, sk 5-manna eller Futsal.
Dispenser kommer i första hand att beviljas på sociala grunder med utgångspunkt från individen !

DISTRIKTSMÄSTARE UNGDOMS-DM 2009
Skånes FF vill härmed gratulera slutsegrarna i vårt nyligen avslutade Ungdoms-DM. Vi tackar alla årets
deltagande föreningar och önskar varmt välkomna tillbaka säsongen 2010 för en ny kamp om ”Skånetiteln” !
Segrare och distriktsmästare 2009:
F14
P14
F16
P16

Borgeby FK
Malmö FF
Höllvikens GIF
Malmö FF

Skånes FF vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner, Ängelholms FF, som på ett mycket förtjänstfullt
sätt gjorde det möjligt att genomföra årets finaldag. Årets Herr-, Dam- och Juniorfinaler spelas vid ett senare
tillfälle och mer information om dessa finaler kommer inom kort på vår hemsida.

EM KVAL U21 SVERIGE - KAZAKSTAN
Tag chansen att se Sveriges mest offensiva lag tillsammans med dina lagkamrater, se EM kvalmatchen U21
mellan Sverige – Kazakstan på Swedbank Stadion i Malmö den 15 november kl.17.00. Köp fördelaktigt en
lagbiljett som gäller för 20 spelare/ledare för 400kr. För beställning och mer information ring 040-32 66 00
eller skicka mail till arrangemang@swedbankstadion.se

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se

