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ANMÄLAN TILL SERIESPEL 2010 (sista påminnelse)
Årets anmälningsprocess är nu avslutad och föreningens anmälda lag kommer inom kort att indelas i
seriegrupper inom respektive tävlingskategori. För mer information se gällande tidplan på följande länk;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/tidplan-2001b/
För de föreningar som ännu inte anmält sina lag och via en efteranmälan önskar göra detta, finns inbjudan
och anmälningsblanketter fortfarande att tillgå på hemsidan. Efteranmälda lag placeras i seriegrupper i mån
av lediga platser. Kontakta omgående Skånes FF för efteranmälan av lag till 2010-års seriespel.
Anmälda lag redovisas i föreningens Fogis-inloggning under fliken ”Förening” och ”Lag”.
EJ BOKADE DM-MATCHER
Skånes FF vill härmed påminna deltagande föreningar att det fortfarande finns obokade matcher i årets
DM-tävlingar som startar med gruppspel i vecka 9. För bokning och mer information se följande länk;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/
FUTSAL-SM FÖR POJKAR OCH FLICKOR 15 RESPEKTIVE 17 ÅR
Skånes FF hälsar i samarbete med Fotbollsalliansen Syd varmt välkomna till Skurup för helgens regionala
SM-gruppspel som spelas i Nils Holgersson Hallen, lördag och söndag den 13-14 februari.
Mer information och spelprogram finns på http://svenskfotboll.se/cuper/sm-i-futsal/
PREL. SERIESAMMANSÄTTNING DAM-U/JUNIOR/SKÅNE/VETERAN/ZONSERIE 17-15 ÅR
Skånes FF vill härmed meddela att den preliminära seriesammansättningen till ovanstående serier nu är klar
och finns publicerad på hemsidan under ”Tävlingsverksamhet”. Synpunkter på förslaget kan lämnas till
ansvariga tävlingsadministratörer t.o.m. måndagen den 15:e februari.
Se även gällande tidplan för kommande uppgifter kring årets serieindelning, lottning och tidsättning.
INBJUDAN TILL UNGDOMSZONMÖTE 2010
Skånes FF inbjuder härmed 1-2 representanter som är ungdomsansvariga från varje förening till zonmöte i
de zoner föreningen deltar i med ungdomslag tävlingssäsongen 2010.
Datum & plats
Zon Nv: Torsdag 11/3, klockan 19.00 i Croatia Helsingborg KIF´s klubblokal, Mejerigatan 1c, Helsingborg
Zon Nö: Onsdag den 10/3, klockan 19.00 i Göingeskolan i Broby (arrangör Broby IF)
Zon Sv: Tisdag 9/3, klockan 19.00 i Södra Sandby IF´s klubblokal, idrottsplatsen.
Zon Sö: Onsdag 3/3, klockan 19.00 på Örums Nygård (arrangör Österlenboll)
Innehåll: Årets seriesammansättning (9-14år) – synpunkter, diskussion och fastställande.
Utdelning av matchrapportblock till föreningens alla lag (undantaget föreningens seniorlag)
Information från Skåne FF (förenings-, domar-, utbildnings- och tävlingsverksamhet)
Genomgång av gällande tävlingsbestämmelser och viktiga frågor inför årets tävlingssäsong.
Information och förevisning från Skåne FF:s samarbetspartners.
Det är viktigt att Ni skickar rätt personer till dessa zonmöten, 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 de personer som representerar föreningen är insatta
i de frågor som zonmötet hanterar. Den preliminära serieindelningen 9-14 år kommer under vecka 7 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
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DOMARVERKSAMHETEN
Skånes FF påminner om att de föreningar som vill ha egna Föreningsdomare till matcher som normalt
tillsätts av Skånes FF måste senast den 15/3 meddela Domaravdelningen vilken serie och lag det gäller.
Vi påminner också om att i god tid boka in en instruktör för utbildning av era Ungdomsdomare.
Kontaktpersoner finns på hemsidan under domarverksamhet/utbildning/samtliga kallelser.
Enligt Tävlingsbestämmelserna måste de som skall döma fotboll genomgå en fortbildning varje år.
SPELARLEGITIMATIONSKORT
Spelarelegitimation ska innehas av samtliga licensierade spelare, d.v.s. från och med det år spelaren fyller 15
år, vid spel i Skåne FF:s administrerade tävlingar. Alla spelare ska till domaren före match uppvisa av Skåne
FF utfärdad spelarlegitimation. Finns ej spelarlegitimationskort med ska annan fotolegitimation uppvisas för
att spel ska godkännas, dock utgår en straffavgift om 50kr/spelare för föreningen. Spelare som uppvisar
annat legitimationskort ska av domaren markeras på avsedd plats i matchrapporten med ”S”.
Om spelaren däremot deltar för första gången för sin förening (nyförvärv) görs motsvarande notering
med ”N”. Blankett för komplettering och beställning av legitimationskort finns på Skåne FF:s hemsida.
Nytt fr.o.m. 2010:
Vid beställning av spelarlegitimationskort ska intyg från Fogis, med uppgift om spelarens licens, bifogas.
Ovanstående gäller dock inte de 15-åringar som ska förstagångslicensieras eftersom dessa listas i Fogis först
då licensåret startar, dvs den 1 april. Föreningen ansvar självfallet för att dessa spelare blir licensierade.
Blankett för beställning av spelarlegitimationskort finns på följande länk;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Nytt fr.o.m. 2010:
Spelarlegitimationskort ska uppvisas i samtliga DM-matcher, alltså även i gruppspel vecka 9-11.
TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns platser kvar på följande centrala kurser:
Coachingkurs
14 mars
Ät rätt – prestera bättre!
18 mars
Fotbollsskadekurs
21 mars
Målvaktstränarutbildning BAS 1
9-11 april
BAS 1 Teknik
11 april

Höör
Malmö
Höör
Eslöv
Lödde

En del kurser arrangeras centralt av Skånes FF men majoriteten av de tränarkurser som arrangeras är
internkurser. Har ni några tränare som ni vill skicka på tränarkurs så titta in på ”aktuella kurser” på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/ . Där hittar ni även
information om hur ni ska gå tillväga för att arrangera en kurs i er förening.
PÅMINNELSE ANMÄLAN TILL ZONLÄGER FÖR 13- OCH 14-ÅRINGAR
Skånes FF inbjuder distriktets föreningar att anmäla spelare till zonläger för 13-åringar och 14-åringar.
Anmälan ska vara Skånes FF tillhanda senast 5 mars. Anmälan hittar du på
http://www.skaneboll.se/zonlager.

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

