SKÅNES FF INFORMERAR Nr 12/09 MALMÖ 2009-12-02
INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DISTRIKTSMÄSTERSKAP 2010
Skånes FF inbjuder härmed distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2010-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar samt anmälningsblanketter för
2010-års seriespel och DM-tävlingar finns nu publicerad på www.skaneboll.se. Föreningar skriver själv ut
önskade blanketter för ifyllnad och anmälan. Ifylld anmälningsblankett skickas sedan till Skånes FF per post
till: Skånes FF, Box 1046, 212 10 Malmö, eller per fax till tävlingsavdelningen: 040-49 18 21
Sista anmälningsdag för anmälan till seriespel är söndagen den 31 januari, och sista anmälningsdag för
anmälan till DM-tävlingar är söndagen den 10 januari.
DEFINITIV SERIESAMMANSÄTTNING, LOTTNING OCH SPELPROGRAM
Beslut om definitiv seriesammansättning av distriktets seniorserier 2010 togs på Skåne FF:s
representantskapsmöte i Lund den 30/11. Den definitiva sammansättningen finns nu redovisad på
www.skaneboll.se. Lottning och spelschema publiceras fr.o.m. vecka 50.
NYHETER OCH FÖRTYDLIGANDEN I SvFF:s TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2010
På Svenska Fotbollförbundets hemsida finns nu en överskådlig redovisning över de nyheter och
förtydliganden som är gjorda i gällande tävlingsbestämmelser. Se nedan länk för mer information:
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/foreskrifter-och-tavlingsbestammelser/
Notera särskilt att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om
innehållet i Svenska FF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
RAPPORT EFTER GENOMFÖRD TURNERING/CUP
Skånes FF påminner om att varje tävlingsarrangör/förening efter avslutad turnering/cup både utomhus och
inomhus ska skicka in rapportblankett till Skåne FF:s tävlingsenhet. Enligt våra noteringar är det ett flertal
föreningar som ännu inte avrapporterat sin sanktionerade och genomförda turnering/cup till oss.
Rapportblankett för tävlingar finns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
SPELARLEGITIMATIONKORT – NYTT KRAV VID BESTÄLLNING !
I Skåne FF:s distriktsserier ska alla spelare som deltar i serier/tävlingar i åldersklasserna 15 år och äldre
inneha och, för domaren före match uppvisa, giltigt spelarlegitimationskort. Beställning av spelarlegitimationskort görs via blankett som finns för utskrift på www.skaneboll.se
Nytt fr.o.m. 2009-11-30 är att föreningen vid beställning av spelarlegitimationskort ska bifoga en utskrift
från Fogis med uppgifter om spelarens licens för beställande förening.
NY TÄVLINGSKATEGORI 2010 – UTVECKLINGSSERIER FÖR DAMER
Tävlingskategorin Damer B- och J samt F16 utgår efter beslut på Skåne FF:s representantskapsmöte den
30/11. Fr.o.m. tävlingssäsongen 2010 kommer Skånes FF att istället anordna seriespel för Damer U-lag, som
innefattar både B-, Junior- och 16-årslag i ett divisionsspel i tre nivåer. Anmälan till dessa serier ska, enligt
inbjudan och anmälningsblankett som finns för utskrift på www.skaneboll.se, vara Skåne FF:s
Tävlingsavdelning tillhanda senast 2010-01-31. För mer information kontakta Tävlingsavdelningen.

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

SKÅNES FF INFORMERAR Nr 12/09 MALMÖ 2009-12-02
DOMARTILLSÄTTNING TRÄNINGSMATCHER 2010
Lista på träningsmatcher skall faxas eller postas till respektive tillsättare senast den 22/1 2010.
Tänk på att inte lägga träningsmatcher så att dom kolliderar med DM.
Herrar Division 1-2 samt Folksam U21 tillsätts av Skånes FF.
Herr- och Damallsvenskan samt Superettan tillsätts av Svenska FF.
Domartillsättare:
Zon 1 Malmö

Tase Stojanovski

040-293463 (tel+fax)

Zon 2 Trelleborg

Bert Linde

0410-167 76 (tel+fax), 0739-392232

Zon 3 Österlen

Bengt Nilsson

0411-524090 (tel+fax)

Zon 4 Lund

Illes Toth

040-214041 (tel+fax)

Zon 5 Landskrona

Kurt Hultqvist

0418-105 50 (tel+fax)

Zon 6 Helsingborg

Domarklubben

042-122860 (tel+fax), 0702-757889

Zon 7 Ängelholm

Bror Nilsson

0431-431680 (tel+fax)

Zon 8 Hässleholm

Lars Andersson

0451-80 000 (tel+fax)

Zon 9 Kristianstad

Lars Andersson

0451-80 000 (tel+fax)

NYA BLANKETTER PÅ HEMSIDAN
Tävlingsavdelningen har inför kommande tävlingssäsong reviderat och uppdaterat förbundets
hemsida, www.skaneboll.se med nya blanketter till diverse föreningsärenden. Det finns nu bl.a. en
särskild blankett för anmälan eller avanmälan av lag till de av Skånes FF administrerade tävlingar.
Alla blanketter som gäller tävlingsfrågor finns att tillgå på vår hemsida under följande adress;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/

SPELORDNINGSMÖTE SENIORSERIER 2010
Kommande säsongs spelordningsmöte för distriktets seniorserier kommer som tidigare meddelats att
äga rum i vecka 5-7. Kallelse och mer information kommer inom kort.

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

