SKÅNES FF INFORMERAR Nr 1/09 MALMÖ 2009-01-08
INBJUDAN TILL SERIESPEL OCH DM-TÄVLINGAR 2009 (PÅMINNELSE)
Vi påminner om de sedan tidigare utsända inbjudningarna till kommande säsongs seriespel.
Anmälningsblanketter finns i vanlig ordning på vår hemsida. Gå in på ”Tävling” och välj ”Blanketter”, skriv
sedan ut önskade blanketter för ifyllnad och anmälan. Vänligen respektera att sista anmälningsdag till
seriespel är fredagen den 30/1 och till DM-tävlingar fredagen den 9/1.
SPELORDNINGSMÖTE FÖR SENIORLAG 2009 (PÅMINNELSE)
Glöm inte våra spelordningsmöten till seniorserierna i Skåne FF:s distriktsserier, damer div 3-5,
herrar A-lag div 4-7 och herrar/damer B-lag div 1-4 som startat i vecka 4. Kallelse till mötena är sedan
tidigare redan utsänd. Mer information finns på vår hemsida; www.skaneboll.se
Se särskilt vår mötesöversikt med datum och platser för respektive möte.
OBS! Spelordningsmötena är obligatoriska, dvs föreningen måste skicka en representant !!!
ANMÄLDA LAG TILL DM-UTOMHUS 2009
Vi vill härmed anmoda berörda föreningar som gjort anmälan till DM-tävlingarna 2009 att fr.o.m måndag
den 12/1 gå in på vår hemsida; ”Tävlingsverksamhet” och ”DM” och kontrollera så att anmälan är
inkommen och registrerad. Om något lag mot förmodan inte finns registrerat enligt ovan har Skånes FF av
någon anledning inte fått berörd anmälningsblankett.
Ej registrerade lag / efteranmälan ska meddelas Skånes FF senast fredagen den 16/1.
Lottning av DM-tävlingarna kommer att påbörjas tisdagen den 20 januari och beräknas vara klar i vecka 6.
Frågor eller kontroll av anmälan besvaras av våra tävlingsadministratörer, Mikael Dahl eller Åsa Friberg
INFORMATIONSMÖTE DAMJUNIOR 2009 (PÅMINNELSE)
I samarbete med Lunds BK arrangerar Skånes FF torsdagen den 15/1 i Lunds BK´s klubblokal på
Klostergårdens idrottsområde ett avstämningsmöte inför tävlingssäsongen 2009.
Anmälan till Åsa Friberg, Skånes FF eller Anna Alsmark, Lunds BK senast måndagen den 12/1.
NYA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR POJKAR 13 ÅR
Efter beslut från Skåne FF:s Representantskap vill vi här ytterligare än en gång informera om att det antagits
nya tävlingsbestämmelser för pojkar 13 år. Fr.o.m tävlingssäsongen utomhus 2009 ska pojkar 13 år spela
med bollstorlek fyra (4).
NYA TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR 7-MANNA-FOTBOLL
Efter beslut från Skåne FF:s Representantskap vill vi här ytterligare än en gång informera om att det antagits
nya tävlingsbestämmelser för distriktets 7-manna-fotboll. Fr.o.m tävlingssäsongen utomhus 2009 är det inte
tillåtet för målvakten att vid inspark/inkast sparka eller kasta bollen över mittlinjen. Vid utspark/inspark
måste således bollen först ta mark på egen planhalva. Ett felaktigt utförande medför att motståndarlaget
tilldöms en indirekt frispark på mittlinjen.
ZONLÄGER
Anmälningsblanketter till vårens Zonläger för flickor och pojkar 13 och 14 år finns nu på www.skåneboll.se
under utbildning/spelarutbildning/zonläger. Anmälan till Skånes FF senast 6 mars!

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

