SKÅNES FF INFORMERAR Nr 11/09 MALMÖ 2009-10-12
PRELIMINÄR TIDPLAN FÖR 2010-ÅRS TÄVLINGSVERKSAMHET
På www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Seriespel finns nu en ”preliminära tidplan” med förslag
till spelschema för den kommande tävlingssäsongen gällande serie- och DM-tävlingar. Notera särskilt att
nästa års seriestart för distriktets seniorserier är planerad till den 9-11: e april.

SKÅNES FF SÖKER ”VÄRDFÖRENINGAR” TILL SPELORDNINGSMÖTE 2010
Skånes FF erbjuder härmed intresserade föreningar att tjäna en extra slant till klubbkassan genom att vara
värd för något/några av 2010-års spelordningsmöte för seniorserier. Spelordningsmötena kommer att äga
rum under vecka 5-7. För mer information och förutsättningar kontakta Andreas Törnqvist 040-590 225.

FÖRBEHÅLL INFÖR LOTTNINGEN AV SENIORSERIER
Det är möjligt att via särskild blankett, se www.skaneboll.se/Tavlingsverksamhet/Blanketter, att meddela
förbehåll inför lottningen av 2010-års seniorserier. Ifylld blankett ska vara Skånes FF tillhanda senast
fredagen den 4/12 för att kunna beaktas. Lottningen av seniorserierna kommer att ske med början i vecka 50,
kallelse till spelordningsmöte och mer information om 2010-års tävlingssäsong kommer därefter.

INOMHUSFOTBOLL 2009/2010
Skånes FF kommer som tidigare säsonger att sanktionera både 5-manna, sk ”five á side” och Futsal som
spelform till inomhusfotboll. Mer information om bl.a. regel- och tillståndsfrågor för Futsal finns att hämta
på www.skaneboll.se/Tävlingsverksamhet/Futsal. Glöm inte att som tävlingsarrangör söka sanktion för er
tävling, senast en (1) månad före tävlingsstart. Vid frågor gällande tävlingssanktion kontakta vår tävlings
administratör, Tomas Olsson på 040-590213 eller per e-post till: tomas.olsson@skaneboll.se

INFORMATION TILL KOMBINERADE LAG
Föreningar äger under vissa förutsättningar rätt att representeras av kombinerade lag (TB 1 Kap § 5)
i tävlingar som administreras av Skånes FF. Möjlighet till kombinerade lag finns inte i division 4 herrar och
division 3 damer, i DM-tävlingar samt i annan tävling med lag från flera distrikt. Dock är det tillåtet för av
Skånes FF godkända kombinerade lag att delta, både utomhus och inomhus i tävlingar med endast skånska
lag. Beviljade ansökningar gäller per licensperiod, dvs. fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars. Ansökan om
kombinerade lag ska vara Skånes FF tillhanda senast den 31 januari 2010.
Ansökningsblankett finns att hämta på www.skaneboll.se/Tavlingsverksamhet/Blanketter
Kombinerade lag som deltar i sanktionerad tävling, inom- eller utomhus, ska använda sig av det av
Skåne FF godkända lagnamnet, det är således inte tillåtet att spela cup/turnering i ”påhittat” lagnamn.
Det ska klart framgå av lagnamnet vilka föreningar som deltar med spelare i det kombinerade laget.

PÅMINNELSE – ANMÄLAN TILL FUTSAL-DM
Glöm inte att sista anmälningsdag för anmälan till distriktets Futsal-DM 2009/2010 är den 9:e november.
Mer information, inbjudan och anmälningsblanketter finns på www.skaneboll/tavlingsverksamhet/Futsal

EJ UPPFLYTTNING AV B-LAG
Uppflyttningsberättigat lag som inte önskar flyttas upp ska senast 7 dagar efter avslutad serie skriftligen
meddela Skånes FF detta.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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EXTRABESTÄLLNING AV PLAKETTER OCH DIPLOM
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I senior- och juniorserier utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I samtliga ungdomsserier, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter till första, andra och tredje laget.
Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-mannalag.
Prisplaketter och diplom delas ut till berörda föreningar i samband med årets stora föreningsutvecklingsträff
i Baltiska Hallen, Malmö den 15 november, och i samband med Skåne FF´s representantskapsmöte i Lund
den 30: e november.
Föreningen har möjlighet att köpa plaketter och diplom till övriga spelare som deltagit i seriespelet.
Ograverade extraplaketter kostar 25kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av extraplaketter eller
diplom vänligen kontakta Tomas Olsson, 040-590 213 eller per mail till tomas.olsson@skaneboll.se
Alternativt sätt in pengar på Skåne FF´s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd förening.
Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen avser.

FÖRSLAG TILL SERIEINDELNING 2010 GÄLLANDE HERRAR, DAMER A- OCH B
Så har det åter blivit dags att fastställa serieindelning för en ny tävlingssäsong. Skånes FF har följande
tidplan för distriktets arbete med serieindelning till 2010-års serieverksamhet.
15/10
28/10
30/10
10/11
11/11
18/11
19/11
30/11

Sista datum att anmäla lag (nya och från 2009 uteslutna/utgått lag) till seriespel för seniorlag
Tävlingskommittén (TK) fastställer förslag till seriesammansättning för 2010-års seniorserier
Förslag till seriesammansättning för 2010-års seniorserier publiceras på www.skaneboll.se
Sista datum att skriftligen inkomma med föreningens synpunkter till TK´s förslag
Kansliet sammanställer synpunkter och förelägger TK inkomna synpunkter
TK reviderar och fastställer efter inkomna synpunkter slutgiltigt förslag
Reviderat förslag publiceras på www.skaneboll.se
Representantskapsmötet fastställer definitiv seriesammansättning för 2010-års seniorserier

SKÅNESERIER FÖR POJKAR 17 ÅR
Skånes FF vill här informera om att det i dagsläget finns planer på att utöka distriktets ”Skåneserier” med
tävlingskategorier även för pojkar och flickor 17 år. Mer information och inbjudan kommer inom kort.

PÅMINNELSE TILL DAM- OCH FLICKANSVARIGA I FÖRENINGEN
Glöm inte att skicka in enkäten vad det gäller det förslag som Skånes FF skickat ut angående utvecklingsserier med divisionsspel på dam- och flicksidan. Enkäten skall vara Skånes FF tillhanda senast den 1:e
november. Har denna information och enkät, som är skickad på mail, inte nått er förening vänligen kontakta
Åsa Friberg för mer information; asa.friberg@skaneboll.se eller 040-59 02 04.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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TRÄNARUTBILDNING
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarkurser i höst:
Ledarskap BAS 1
Spelförståelse BAS 1
Fotbollsskadekurs 1
Etik och moral inom fotbollen
Dam- och flicktränarfortbildning

7 november
5 december
21 november
14 november
18 oktober

Kristianstad
Förslöv
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:S DISTRIKTSLAG
Snart är det dags för första rundan i Distriktslagsturneringarna, såhär spelar Skånelagen:
Flickor F 93 – Cup Kommunal
6/11
17.00
Blekinge – Skåne
Jernvallen
7/11
14.00
Skåne – Halland
Jernvallen
Pojkar P 93 – Cup Byggnads
6/11
19.00
Blekinge – Skåne
Jernvallen
7/11
16.00
Skåne – Halland
Jernvallen
Spelplats är Kallinge, Blekinge
MÅLVAKTENS DAG INOMHUS
Det är hög tid att anmäla målvakter till Målvaktens Dag inomhus – för spelare födda 93-96. Arrangeras på
fölande platser:
15/11
Eslöv
22/11
Bunkeflo
5/12
Helsingborg
Mer information finns på inbjudan - se www.skaneboll.se. under: Utbildningsverksamhet.
AVANCERAD TRÄNARUTBILDNING 2010
Det kommer att genomföras tre tränarkurser på Avancerad-nivån 2010. Kursen består av fyra
utbildningstillfällen med sammanlagt 17 utbildningsdagar. Skånes FF:s Uttagningskurs är obligatorisk innan
Avancerad. Mer information finns på inbjudan – se www.skaneboll.se. under:
Utbildningsverksamhet/Tränarutbildning /Centrala kurser.
Sista anmälningsdag till Skånes FF är 29 oktober!
REPRESENTANTSKAP 2009
Skånes Fotbollförbund påminner om att anmäla era representanter till representantskapsmötet i Lund den
30 november. Mer information finns på www.skaneboll.se

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

