SKÅNES FF INFORMERAR Nr 3/2009 MALMÖ 2009-02-09
DEFINITIV SPELORDNING TILL DISTRIKTETS SENIORSERIER
Då alla spelordningsmöte för seniorlag nu är genomförda vill vi härmed meddela att spelordningen
till distriktets A- och B-lagsserier, damer och herrar, nu är att betrakta som definitiv.
Mer information gällande spelordning och kallelse till match finns i Tävlingsbestämmelserna, kapitel 6 § 1.5.
Eventuella ändringar i spelordningen kan göras via blanketten ”Matchändring” som finns att hämta på
www.skaneboll.se / Tävlingsverksamhet / Blanketter. Ej bokade matcher ska omgående meddelas Skånes FF.
TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR TÄVLINGSARRANGEMANG UTOMHUS 2009
För de föreningar som avser att arrangera någon form av tävling, turnering/cup vill vi påminna om att
sanktionsansökan för detta ska vara Skånes FF tillhanda i god tid före tävlingen, dock senast en (1) månad
före tävlingsstart. Ansökningsblankett finns på www.skaneboll.se / Tävlingsverksamhet / Blanketter.
Förteckningen över sanktionerade tävlingar kommer fortlöpande att uppdateras på www.skaneboll.se
PRELIMINÄR SERIEINDELNING JUNIOR-, SKÅNE-, OLDBOYS- OCH ZONSERIER 17,15 ÅR
Skånes FF vill härmed meddela att den preliminära serieindelning till ovanstående serier nu är klar och finns
publicerad på vår hemsida. Se under ”Tävlingsverksamhet” och ”Seriespel”. Synpunkter på förslaget kan
lämnas till ansvariga tävlingsadministratörer t.o.m måndagen den 23:e februari.
Se även vår tidplan för kommande uppgifter kring årets serieindelning, lottning och tidsättning.
EJ BOKADE DM-MATCHER
Vi vill härmed påminna arrangerande föreningar att omgående kontrollera www.skaneboll.se och snarast
möjligt meddela Skåne FF´s tävlingsavdelning de speldatum och matchtider som saknas i spelprogrammen.
KALLELSE TILL UNGDOMSZONMÖTE 2009
Skånes FF inbjuder härmed 1-2 representanter som är ungdomsansvariga från varje förening till zonmöte i
de zoner föreningen deltar i med ungdomslag tävlingssäsongen 2009. (se även separat inbjudan)
Datum-plats
Zon Nv: Måndag 2/3, klockan 19.00 i Förslöv IF´s klubblokal.
Zon Nö: Tisdag den 3/3, klockan 19.00 i Vittskövle IF´s klubblokal
Zon Sv: Lördag 28/2, klockan 10.30 i Södra Sandby IF´s klubblokal.
Zon Sö: Onsdag 4/3, klockan 19.00 på Örums Nygård.
Innehåll: Årets seriesammansättning (9-14år) – synpunkter, diskussion och fastställande.
Utdelning av matchrapporter till föreningens alla lag (med undantag för seniorlagen)
Information om Skåne FF:s tävlingsorganisation, serieverksamhet och Nolltolerans.
Genomgång av för året nya regler, tolkningsfrågor och tävlingsbestämmelser.
Information om domarverksamhet, spelarutbildning, zonläger etc samt förevisning från NEWBODY.
Det är viktigt att Ni skickar rätt personer till dessa zonmöte, personer som kan föra vår information vidare
till alla ungdomslag i föreningen. Förslagsvis skickar Ni en person som företräder pojklagen och en som
företräder flicklagen i Er förening. Det är också viktigt att den eller de personer som representerar Er förening
är insatta i de frågor som våra zonmöte hanterar. Den preliminära serieindelningen 9-14 år kommer under v.8
att publiceras på vår hemsida. Skriv själv ut och ta med till respektive zonmöte !

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

