SKÅNES FF INFORMERAR Nr 10/2009 MALMÖ 2009-09-29
TIDPLAN FÖR 2010
Skånes FF kommer inom kort att publicera en preliminär tidplan för kommande tävlingssäsong.
Notera dock redan nu att nästa års seriestart för seniorserierna är planerad till den 9-11:e april.
I övrigt håll utkik på www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Seriespel

PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Då ungdomsserierna nu närmar sig sitt slut har det blivit dags att summera säsongens serieverksamhet
och dela ut välförtjänta prisplaketter och diplom. Skånes FF kommer dock inte som tidigare år att hålla
avslutningsmöte i respektive zon, utan planerar istället en större föreningsträff den 15 november i Malmö,
där prisplaketter och diplom kommer att finnas för avhämtning. Inbjudan och mer information om denna
träff kommer inom kort. Årets prisplaketter och diplom kommer även att finnas för avhämtning i samband
med förbundets Representantskapsmöte på Scandic Star Hotell i Lund den 30 november. Prisplaketter och
diplom finns naturligtvis även, några veckor efter avslutat seriespel, tillgängliga för avhämtning på
Skåne FF´s kansli i Malmö. Kontakta Tomas Olsson 040-59 02 13 för överenskommelse om avhämtning.

SAKNADE MATCHRAPPORTER
Vi ber samtliga föreningar att så här i serieavslutningstider att kontrollera listan över saknade
matchrapporter i sin egen Fogis-inloggning. I Fogis finns en lista på de rapporter som av någon anledning
inte kommit oss tillhanda. I de fall rapporter redan har blivit insända ber vi Er att på nytt sända in kopior av
rapporterna. Vid oklarheter eller frågor i detta ärende kontakta tävlingsavdelningen 040-59 02 00.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skånes FF informerar här om årets distriktsmästerskap i FUTSAL som kommer att spelas enligt nedan.
Notera särskilt att Skåne FF´s platser i 2009/2010-års Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående
DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med anmälningsblankett finns på www.skaneboll.se
Herrar och damer
Pojk/Flick 17år
Pojk/Flick 15år

spelas den 4-6 december 2009
spelas 11-13 december 2009
spelas 8-10 januari 2010

Kirsebergs Sporthall i Malmö
Nils Holgersson hallen i Skurup
Nils Holgersson hallen i Skurup

TRÄNARUTBILDNING
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarkurser i höst:
Ledarskap BAS 1
Spelförståelse BAS 1
Målvaktstränarutbildning BAS 2
Fotbollsskadekurs 1
Etik och moral inom fotbollen
Dam- och flicktränarfortbildning

7 november
5 december
9-11 oktober
21 november
14 november
18 oktober

Kristianstad
Förslöv
Helsingborg
Höör
Höör
Malmö

Mer information finns på respektive inbjudan - se www.skaneboll.se. under:
Utbildningsverksamhet/Tränarutbildning /Centrala kurser.
Anmälan på ”Kursanmälningsblankett” till Skånes FF.

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

